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1 INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

Vermillion Oil & Gas Netherlands B.V. heeft het voornemen om op de locatie nabij Langezwaag (gemeente 

Opsterland, provincie Friesland) een opsporingsboring uit te voeren. Een onshore opsporingsboring heeft 

tot doel om vast te stellen of in een bepaald gebied in de ondergrond aardgas aanwezig is en zo ja, of dit 

aardgas zinvol is om te winnen.  

 

Vermillion Oil & Gas Netherlands B.V. en de gemeente Opsterland zijn verplicht in het kader van het 

provinciale compensatiebeginsel, de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet de effecten van 

deze ontwikkeling op de natuur te onderzoeken. De voorgenomen werkzaamheden kunnen een effect 

hebben op de flora en fauna in het plangebied én in de omgeving van het plangebied. Ook kunnen er 

vanuit de natuurwetgeving voorwaarden worden gesteld aan de werkzaamheden. In dit kader dienen de 

volgende vragen beantwoord te worden:  

1. Provinciale uitwerking van het compensatiebeginsel: worden er waarden aangetast waarvoor 

compensatieplicht geldt volgens de richtlijnen voor de toepassing van het compensatiebeginsel voor 

natuur, bos en landschap in de provincie Friesland? 

2. Natuurbeschermingswet: zijn er mogelijk significante gevolgen Natura 2000-gebieden (voorheen 

Vogel en Habitatrichtlijngebieden)? 

3. Flora- en faunawet: worden de verbodsbepalingen voor beschermde soorten overtreden? 

 

 

1.2 Doel 

In deze rapportage worden de effecten van de opsporingsboring getoetst aan de natuurwetgeving. Er 

wordt aangegeven welke aspecten van de natuurwetgeving relevant zijn voor het uitvoeren van de 

opsporingsboring.  

 

Deze rapportage is een quickscan. Er is gebruik gemaakt van beschikbare gegevens over natuurwaarden 

in en rondom het plangebied en er heeft een oriënterend veldbezoek plaats gevonden. In deze rapportage 

wordt een uitspraak gedaan over de noodzaak van eventueel vervolgonderzoek en wordt een voorstel 

gedaan over te nemen vervolgstappen.  

 

 

1.3  Werkwijze 

In dit project zijn de volgende stappen te onderscheiden: 

Stap 1  Inventarisatie natuurwaarden en natuurbeleid; 

Stap 2  Beoordeling effecten van de ontwikkeling op de aangetroffen natuurwaarden en toetsing aan 

juridisch kader; 

Stap 3 Opstellen advies over te nemen vervolgstappen. 

 

Stap 1: Inventarisatie beschermde flora en fauna  

Op basis van gegevens van het Natuurloket en literatuuronderzoek is gekeken of er voldoende informatie 

is om de effecten van de opsporings- en gasboring te bepalen. Tevens is gekeken welke natuurwetten en 

–beleidsstukken van toepassing zijn.  
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Stap 2: Beoordeling effecten en toetsing aan juridisch kader 

Op basis van de inventarisatie is een beschrijving gemaakt van de effecten van de werkzaamheden op de 

beschermde flora en fauna. De effecten zijn getoetst aan het juridische kader van de natuurwetgeving. 

 

Stap 3: Voorstel vervolgstappen 

Welke vervolgstappen nodig zijn, is bepaald op basis van de resultaten van stap 1 en 2. Hierbij is tevens 

beschreven welke maatregelen van toepassing zijn om de effecten op de beschermde soorten te 

mitigeren.  

 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt eerst de ingreep en het projectgebied beschreven. Hoofdstuk 3 behandelt de 

relevante wet- en regelgeving. In hoofdstuk 4 wordt beschreven welke beschermde soorten in het gebied 

voorkomen of mogelijk voorkomen, wat de te verwachten effecten zijn en welke mitigerende maatregelen 

genomen kunnen worden om deze effecten te beperken. Het rapport sluit af met conclusies en 

aanbevelingen in hoofdstuk 5. 
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2  OPSPORINGSBORING LANGEZWAAG 

2.1 Ligging en karakteristiek plangebied 

Het plangebied is ongeveer 2,5 ha groot en gelegen aan de Lang Ein tussen De Knipe en Langezwaag. 

Het plangebied en de ligging in de regio is in figuur 2.1 en figuur 2.2 weergegeven.  

 

 
Figuur 2.1  regio plangebied opsporingsboring Langezwaag (bron: google earth) 

 

 
Figuur 2.2  plangebied opsporingsboring Langezwaag (bron: google earth) 
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De locatie (zie ook figuur 2.3) is momenteel in gebruik als hooiland/weide. Door de voedselrijke 

omstandigheden is voornamelijk sprake van een soortenarm grasland. Aan de zuidzijde bevinden zich een 

aantal voorzieningen ten behoeve van het opvangen van hemelwater. De ontsluiting van het plangebied 

bevindt zich eveneens aan de zuidzijde.  

 

De locatie wordt aan vier zijden begrensd door watergangen. De oevers zijn steil waardoor geleidelijke 

overgangen in de vegetatie ontbreken. Ook hier zorgen overwegend voedselrijke omstandigheden voor 

soortenarme vegetaties. Langs de oevers groeien soorten zoals liesgras, lisdodde, duizendblad, rolklaver, 

grote berenklauw en boterbloem. Nabij de ontsluiting staat een solitaire els. Overige bomen en struiken 

komen niet in en in de directe omgeving rond het plangebied voor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.3  foto’s plangebied opsporingsboring Langezwaag  
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2.2   Aard van de ingreep 

Ten behoeve van de opsporingsboring wordt op maaiveldhoogte een boorlocatie ingericht waarop 

gedurende enige tijd een boortoren wordt opgesteld. Met behulp van de boortoren wordt een gat geboord 

naar een door geologen bepaalde plaats en tot de daarbij gewenste diepte. Het boren vindt plaats in een 

continue rooster (dag en nacht). Afhankelijk van de diepte, de gesteentes en de grootte van de put kan 

een boring 3 tot ongeveer 14 weken in beslag nemen. 

 

De boortoren wordt met vrachtwagens in delen aangevoerd en 

ter plaatse gemonteerd en na afloop van de boring weer 

gedemonteerd en afgevoerd. De boortoren wordt opgesteld 

boven een boorkelder, zijnde een in het maaiveld verzonken 

betonnen bak. De boorkelder sluit aan de bovenzijde aan op de 

terreinverharding die ten gunste van de opsporingsboring 

aangelegd wordt. In het midden van de boorkelder wordt, 

voordat met boren wordt begonnen, een zware metalen buis 

met een grote diameter de grond in geheid of geboord tot een 

diepte van circa 40 meter. Deze buis, de ‘conductor’ dient onder 

meer voor de stabiliteit van het ondiepe boorgat en ter 

bescherming van het grondwater. Binnen de conductor wordt de 

eigenlijke boring uitgevoerd .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De belangrijkste activiteiten met betrekking tot de opsporingsboring zijn: 

• Het geschikt maken van de locatie voor het uitvoeren van de opsporingsboring. Tot deze 

werkzaamheden behoren onder meer: 

- het maken van een boorkelder; 

- het aanleggen van terreinverharding. 

• Het aanvoeren van materieel, materiaal, personeelsverblijven etc; 

• Het aanvoeren en gereed maken van de boortoren; 

• Het uitvoeren van de booractiviteiten; 

• Het uitvoeren van onderzoek om te bepalen of het aanwezige aardgas winbaar is (testen); 

• Het afbreken en afvoeren van de boortoren; 

• Het afvoeren van afvalstoffen; 

• Het afvoeren van materieel, materiaal, personeelsverblijven etc. 

 

Indien geconstateerd wordt, dat er geen (winbaar) aardgas aanwezig is en na afweging van mogelijkheden 

voor het gebruik voor productiewater injectie, geothermie etc., wordt de gehele locatie weer ontmanteld en 

in de oorspronkelijke staat hersteld, met uitzondering van de afgesloten boorbuis in de ondergrond. Indien 

wel winbaar aardgas aanwezig is, wordt de locatie ingericht als een winningslocatie.  



 DHV B.V. 

 

Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V./Natuurtoets opsporingsboring Langezwaag 

MD-MV20092214 - 9 - 

3  NATUURWETGEVING 

Voor de toetsing van de effecten dient met verschillende wetten en beleidslijnen rekening gehouden te 

worden. De inrichting van het plangebied kan effecten hebben op door natuurwetgeving beschermde 

planten en dieren en hun biotopen. In dit kader dienen de volgende vragen beantwoord te worden:  

1. Provinciale uitwerking van het compensatiebeginsel: worden er waarden aangetast binnen de 

Provinciale Ecologische Hoofdstructuur, biotopen van Rode Lijstsoorten of beplantingen gekapt die 

vallen onder de Boswet? 

2. Natuurbeschermingswet: zijn er mogelijk significante gevolgen voor de natuurwaarden die in de wet 

aangewezen zijn? 

3. Flora- en faunawet: worden de verbodsbepalingen voor beschermde soorten overtreden? 

 

In dit hoofdstuk worden de bovenstaande categorieën van wetgeving nader beschreven en is aangegeven 

op welke wijze getoetst moet worden.  

 

 

3.1  Provinciale uitwerking van het compensatiebeginsel 

Het compensatiebeginsel is opgenomen in het Structuurschema Groene Ruimte en nader omschreven in 

de provinciale uitwerking en toepassing van de provincie Friesland. Het compensatiebeginsel moet 

voorkómen dat natuur en landschap bij het ontplooien van diverse activiteiten in het landelijke gebied er 

‘per saldo’ op achteruitgaan. Het compensatiebeginsel kent een ‘nee, tenzij-benadering’: in beginsel 

worden activiteiten uitgesloten tenzij er sprake is van een aangetoond zwaarwegend maatschappelijk 

belang en door de initiatiefnemer is onderbouwd dat er geen alternatief kan worden gevonden. Vervolgens 

moet bekeken worden hoe de ingreep verzacht kan worden door landschappelijke inpassing en 

mitigerende maatregelen. Compenserende maatregelen vormen het sluitstuk van het 

compensatiebeginsel. 

 

Het provinciaal compensatiebeginsel geldt niet voor alle natuurwaarden, maar is van toepassing op een 

aantal gebiedscategorieën. De onderstaande categorieën zijn of kunnen van toepassing zijn op het 

projectgebied en worden hieronder nader toegelicht: 

1. (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur (verder (P)EHS);  

2. natuur buiten de (P)EHS; 

3. beplantingen vallend onder de Boswet; 

 

PEHS 

In figuur 3 worden de (P)EHS-gebieden in een straal van 4 km rond het plangebied weergegeven. Het 

plangebied ligt op circa twee kilometer afstand van een (P)EHS gebied (zie figuur 3.1) waardoor het 

plangebied en de directe omgeving van het plangebied buiten de beschermde gebieden liggen. Hierdoor is 

voor het plangebied deze categorie van het compensatiebeginsel niet van toepassing.  
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Figuur 3.1: (P)EHS-gebieden binnen 4 km rond het plangebied (bron: www.synbiosys.alterra.nl) 

 

Hoge natuurwaarden buiten de (P)EHS 

Op de locatie komen Grutto’s in lage dichtheden voor (figuur 3.2). De Grutto wordt als gidssoort voor 

weidevogels beschouwd. Bij het weidevogelbeheer ligt de prioriteit echter bij gebieden waar veel 

broedparen voorkomen. Door de lage dichtheden is het belang van de locatie voor weidevogels beperkt.  

 

 
Figuur 3.2: Gruttokaart (bron: www.fryslan.nl) 
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Daarnaast ligt het plangebied buiten de potentiële weidevogelgebieden. De locatie ligt echter wel op 

geringe afstand van een potentieel weidevogelgebied. De bouw- en boorwerkzaamheden hebben mogelijk 

een negatieve invloed op de rust en openheid binnen deze locatie. Doordat echter sprake is van een 

tijdelijke verstoring zijn permanente effecten uit te sluiten. Hierdoor is voor het plangebied deze categorie 

van het compensatiebeginsel niet van toepassing. 

 

Indien de locatie ingericht wordt als een winningslocatie verdwijnt mogelijk een potentieel 

weidevogelgebied. In dat geval wordt door de Provincie Friesland, op grond van het ‘Werkplan 

Weidevogels in Fryslân 2007-2013’ d.d.18 juli 2006 van de initiatiefnemer gevraagd dit verlies te 

compenseren. Daarbij wordt een ondergrens aangehouden van 0,5 ha. 

Onder potentieel weidevogelgebied wordt verstaan een gebied waar openheid en rust aanwezig is. Deze 

gebieden zijn door de Provincie op kaart aangegeven. In onderstaande figuur is het relevante deel van 

deze kaart opgenomen, zoals deze ten tijde van het onderhavige onderzoek gold. De ‘openheid en rust’ 

worden aangegeven door middel van de transparante vlakken. 

Bij planvorming omtrent het inrichten van de locatie als winningslocatie dient in overleg met de Provincie 

bepaald te worden hoe groot het oppervlak verstoord gebied bedraagt en op welke wijze compensatie zal 

worden vormgegeven. 

 

 
Figuur 3.3: Kaart ‘Openheid en Rust’  

 

Beplantingen vallend onder de Boswet 

Indien bomen gekapt moeten worden, dient ook rekening gehouden te worden met de Boswet. Vanuit de 

Boswet geldt een herplantplicht voor het kappen van beplantingen groter dan 10 are en aaneengesloten 

rijbeplantingen met meer dan 20 bomen buiten de bebouwde kom. Herbeplanting moet op grond van 

vergelijkbare kwaliteit en omvang uitgevoerd worden en binnen 3 jaar na de ingreep.  
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Bepaalde beplantingen vallen niet onder de Boswet, zoals Populier, Wilg, Linde, Paardekastanje, 

vruchtbomen en erfbeplanting. In het plangebied staat één solitaire Els. Voor de aanleg en het gebruik van 

de boorlocatie wordt gebruik gemaakt van de bestaande inrit waardoor de Els behouden kan blijven.  

 

Voor het plangebied is deze categorie van het compensatiebeginsel niet van toepassing. 

  

 

3.2  Natuurbeschermingswet  

De Natuurbeschermingswet 1998 is sinds 1 oktober 2005 van kracht en implementeert onder andere de 

Europese Vogel- en Habitatrichtlijngebieden als Natura 2000-gebieden in de Nederlandse wetgeving. In 

de omgeving van het plangebied ligt Natura2000 gebied: Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.  

  

Het Natura 2000 netwerk vormt de basis voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in Europa. De 

Natura 2000-gebieden herbergen dan ook soorten en habitats die op Europees niveau van belang zijn, 

door bijvoorbeeld de functie als schakel van internationale trekroutes van trekvogels. 

 

Voor dit Natura 2000-gebied zijn in het ontwerpbesluit instandhoudingsdoelen opgesteld. De 

instandhoudingsdoelen beschrijven de doelen voor de instandhouding van leefgebieden, natuurlijke 

habitats en populaties van in het wild levende plant- en diersoorten, zoals vereist door de Vogel- en 

Habitatrichtlijn. Deze instandhoudingsdoelen zijn leidend geweest voor dit rapport.  

 

In het kader van de Natuurbeschermingswet dient te worden bepaald of het voornemen (mogelijke) 

significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied. 

Hiertoe moeten de mogelijke effecten van de activiteit op dit gebied en op soorten en habitats waarvoor 

het gebied is aangewezen in beeld worden gebracht. Ook positieve effecten als gevolg van bijvoorbeeld 

meer ruimte voor water horen hier bij. Een dergelijke procedure start met de voortoets (oriëntatiefase). In 

deze fase wordt op basis van het voorkomen van soorten en de mogelijke effecten van de activiteit 

bepaald of: 

1. er zeker geen kans is op significante effecten; 

2. er mogelijk wel een effect, maar geen significant effect is; 

3. er kans is op een significant effect. 

 

In figuur 3.4 is de te volgen procedure schematisch weergegeven. 

Figuur 3.4 Schematische weergave van de te volgen procedure 
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Op basis van ecologische argumenten is een aantal soorten en/of habitattypen geselecteerd waarvoor het 

gebied is aangewezen als Vogelrichtlijngebied en aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Informatie over de 

staat van instandhouding van de habitattypen en soorten en over de instandhoudingsdoelen van het 

Natura2000-gebied is ontleend aan het Natura 2000-gebiedendocument. 

 

Binnen een straal van 4 km rond het plangebied liggen geen Natura 2000 gebieden. 

 

 

3.3 Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet regelt de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding 

van in het wild levende planten en dieren in Nederland. De wet gaat uit van het nee, tenzij- beginsel. Dit 

betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Voor 

initiatiefnemers die activiteiten of plannen willen uitvoeren, zijn met name de ‘zorgplicht’ en de 

verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet relevant.  

 

De zorgplicht houdt in dat er bij de uitvoering rekening gehouden moet worden met de aanwezigheid van 

planten en dieren en dat schade zoveel mogelijk voorkomen moet worden. De zorgplicht geldt altijd voor 

alle individuen van in Nederland voorkomende planten en dieren, ongeacht of de soort beschermd is en of 

er ontheffing of vrijstelling is verleend.  

 

Voor de in de wet opgenomen beschermde soorten gelden de volgende verbodsbepalingen: 

− Art. 8: Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, 

te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op 

enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen; 

− Art. 9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te 

verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; 

− Art. 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 

verontrusten; 

− Art. 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 

dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit 

te halen, weg te nemen of te verstoren; 

− Art. 12: Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 

zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

 

In een aantal gevallen is het mogelijk vrijstelling of ontheffing te verkrijgen voor het overtreden van de 

verbodsbepalingen uit artikel 8 tot en met 12. Dit is afhankelijk van het niveau van de bescherming van de 

aanwezige beschermde soorten en van het type handeling. De beschermde soorten zijn te verdelen in een 

aantal categorieën, elk met een verschillend beschermingsniveau. In tabel 1 is een overzicht gegeven van 

de toetsingscriteria voor het verlenen van ontheffingen van beschermde soorten.  
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Tabel 1: Toetsingscriteria voor het verlenen van ontheffingen van beschermde soorten 

 

Categorie soorten Toetsingscriteria voor het verlenen van ontheffingen 

Tabel 1: Algemeen 

beschermde soorten 
Algehele vrijstelling van toepassing in het geval van bepaalde vormen 

van bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik of van 

werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

Tabel 2: Overige 

beschermde soorten 

Vrijstelling met gedragscode of ontheffing met lichte toets 

− De activiteit mag er niet voor zorgen dat er afbreuk wordt gedaan 

aan de gunstige staat van instandhouding van (de betreffende 

populatie van) de soort. 

− De activiteit moet een redelijk doel dienen. 

Tabel 3: Strikt beschermde 

soorten 

Ontheffing met uitgebreide toets 

− Er mag geen andere bevredigende oplossing voor de geplande 

activiteit zijn. 

− De activiteit mag er niet voor zorgen dat er afbreuk wordt gedaan 

aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

− Er moet sprake zijn van een in of bij de wet genoemd belang: 

dwingende redenen van groot openbaar belang.  

Vogels De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen 

de plaatsen waar gebroed wordt (nesten, holen e.d.), inclusief de 

functionele omgeving (kwantiteit, kwaliteit, bereikbaar e.d.) om het 

broeden succesvol te doen zijn, én slechts gedurende de periode dat er 

gebroed wordt. Er zijn hierop vier uitzonderingen: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het 

broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: 

steenuil). 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats 

broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of 

biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer 

specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en 

huismus). 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen 

op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of 

afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats 

zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, 

kerkuil en slechtvalk). 

4. Nesten van vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde 

nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen 

(voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

Voor de complete lijst van vogelsoorten die vallen onder de 

uitzonderingen zie www.minlnv.nl. 
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4  NATUURWAARDEN EN BEOORDELING EFFECTEN 

In dit hoofdstuk wordt op basis van de beschikbare verspreidingsgegevens en de standplaatseisen 

(planten) en biotoopeisen (dieren) een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid van het voorkomen 

van beschermde soorten in het plangebied. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk aangegeven wat de effecten 

van de ingreep op deze soorten kunnen zijn en welke vervolgstappen kunnen worden genomen. 

 

 

4.1  Bronnen en werkwijze 

Voor de toetsing aan de wetgeving en het provinciale compensatiebeginsel is gebruik gemaakt van 

bestaande verspreidingsgegevens van beschermde soorten (Flora- en faunawet). Hierbij zijn de landelijke 

atlassen/verspreidingskaarten voor zoogdieren, vissen, amfibieën en reptielen gebruikt. Tevens zijn 

gegevens van het Natuurloket bekeken en is een oriënterend veldbezoek afgelegd. Uit de database van 

het Natuurloket blijkt dat in het kilometerhok van het plangebied het voorkomen van de meeste soorten 

niet, matig of slecht is onderzocht. Alleen de watervogels en dagvlinders zijn binnen het kilometerhok 

redelijk onderzocht. Uit deze groep komt één vaatplant voor uit tabel één van de Flora- en faunawet en 

één vaatplant van de Rode Lijst. Gezien de voedselrijke omstandigheden komen deze soorten hoogst 

waarschijnlijk niet binnen de locatie voor. Het opvragen van de gegevens was daarom niet zinvol.  

 

Op basis van de beschikbare verspreidingsgegevens en de standplaatseisen (planten) en biotoopeisen 

(dieren) is een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid van voorkomen van beschermde soorten in 

het plangebied. 

 

 

4.2 Verwachte effecten ten aanzien van de natuurwetgeving 

Storingsfactoren 

Bij het geschikt maken van de locatie voor het uitvoeren van een opsporingsboring en de mogelijk 

ingebruikname van de locatie als winningslocatie kunnen verschillende verstorende factoren 

onderscheiden worden. Deze verstoringen kunnen mogelijk van invloed zijn op soorten die in of nabij het 

plangebied voorkomen. De volgende storingsfactoren worden onderscheiden;  

− Geluid; Tijdens de bouwwerkzaamheden en de opsporingsboring zal tijdelijk een vrij hoge 

geluidsbelasting plaatsvinden. Uit literatuur is bekend dat langs rijkswegen de dichtheid aan 

broedvogels (die gevoelig zijn voor geluid) na 45 dBA al achteruit gaat (Reijen, et al, 1992). De 

geluidsbelasting tijdens de tijdelijke bouwwerkzaamheden en het uitvoeren van de 

ontwikkelingsboring zal hoger zijn van 45 dBA; 

− Licht; De ontwikkelingsboring is een volcontinu proces. 's Nachts wordt een boorlocatie uit 

veiligheidsoverwegingen verlicht. Het licht wordt zoveel mogelijk afgeschermd en gericht op de 

werkplek binnen het feitelijke boorterrein. Directe uitstraling naar de omgeving wordt op deze wijze 

zoveel mogelijk vermeden. Ter plaatse van de locatieonderdelen die niet continu verlicht hoeven te 

zijn worden bewegingssensoren toegepast. Een andere bron van licht is het affakkelen van gas 

tijdens het testen.  

− Verstoring door mensen; Tijdens de bouwwerkzaamheden en de ontwikkelingsboring zal verstoring 

van de omgeving plaatsvinden door de uitvoering van werkzaamheden en de aanwezigheid van 

diverse machines.  
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De bouwwerkzaamheden, ontwikkelingsboring en de uiteindelijke winning van aardgas zullen volledig 

binnen de huidige winningslocatie plaats vinden. Hierdoor hebben de ontwikkelingen geen 

versnipperende- of barrièrewerking.  

 

Relevante natuurwetgeving 

In hoofdstuk 3 is beargumenteerd welke onderdelen van de natuurwetgeving mogelijk aan de orde zijn bij 

de ontwikkeling van het plangebied. Het gaat om:  

− verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet. 

 

Hieronder is per soortgroep aangegeven of de verwachting is dat beschermde soorten in het kader van de 

Flora- en faunawet voorkomen. Ook worden de eventuele effecten op deze soorten beschreven en de te 

nemen vervolgstappen.  

 

 

4.2.1 Flora 

Voorkomen 

Volgens de website van het Natuurloket komt één plantensoort uit tabel 1 van de Flora en faunawet 

binnen het kilometerhok voor. Daarnaast komt één plantensoort van de Rode Lijst voor in het kilometerhok 

waarin het plangebied is gelegen. Gezien de voedselrijke omstandigheden op de locatie worden binnen 

het projectgebied alleen algemeen voorkomende soorten zoals engels raaigras verwacht. Hierdoor worden 

geen soorten uit tabel 1 van de Flora- en faunawet en geen rode lijstsoorten verwacht.  

 

Effecten en vervolgstappen 

In het plangebied bevinden zich geen plantensoorten waarvoor ontheffing aangevraagd dient te worden.  

 

 

4.2.2 Vogels 

Voorkomen 

Van vogels zijn volgens de website van het Natuurloket alleen watervogels redelijk onderzocht. Tijdens het 

veldbezoek zijn een aantal algemeen voorkomende vogelsoorten waargenomen. De watergangen langs 

het projectgebied kunnen door watervogels gebruikt worden om te broeden. Daarnaast kunnen ook 

weidevogels op of rond de locatie broeden en/of foerageren. Omdat oude bomen en/of gebouwen in en in 

de directe nabijheid van het plangebied ontbreken, zijn vogels met een vaste broed- of verblijfplaats uit te 

sluiten.  

 

Effecten en vervolgstappen 

Alle vogels zijn beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. Indien de werkzaamheden tijdens het 

hoofdbroedseizoen (15 maart – 15 juli) plaatsvinden treedt er verstoring op van broedende (water)vogels 

ten gevolge van de werkzaamheden. Weidevogels zoals Grutto’s arriveren doorgaans al halverwege 

februari in de potentiële habitats. Het broedseizoen van weidevogels loopt van april tot juli.  

 

De meeste vogels zijn gevoelig voor geluid. Het aantal onderzoeken met betrekking tot effect van geluid is 

beperkt. Uitzondering hierop vormt het onderzoek van Reijnen et al. (1992) naar het effect van 

verkeerslawaai op broedvogelpopulaties. Uit dat onderzoek blijkt dat wanneer naar de dosis-effectrelatie in 

bos en weiland wordt gekeken, de broedvogeldichtheid onder de 45 dB(A) niet afneemt. Wanneer er 

soorten binnen de 45 dB(A) contouren voorkomen is er wellicht wel sprake van verstoring door geluid.  
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In deze rapportage veronderstellen wij dat deze grenzen ook gelden voor de soorten die voorkomen rond 

het projectgebied. Vermoedelijk kunnen als gevolg van bouw- en booractiviteiten in het gebied 

geluidspieken optreden die de 45 dB(A) overschrijden en/of de 45 dB(A) contouren vergroten.  

  

Door het uitvoeren van de werkzaamheden buiten het broedseizoen zijn er geen effecten op broedende 

vogels. Daarom adviseren wij om buiten het broedseizoen de werkzaamheden uit te voeren. In de huidige 

interpretatie van de Flora- en faunawet is het niet noodzakelijk om nader onderzoek naar broedvogels te 

doen wanneer er buiten het broedseizoen gewerkt wordt.  

 

Als gestart wordt met de werkzaamheden buiten het broedseizoen, mag wel doorgewerkt worden tijdens 

het broedseizoen, omdat de gebieden dan door verstoring ongeschikt zijn geraakt als leef- en/of 

broedgebied. Wanneer de werkzaamheden echter zo worden gepland dat vogels er in een stille periode 

kunnen gaan broeden, kunnen wel negatieve effecten op broedvogels optreden als de intensiteit van de 

werkzaamheden vervolgens binnen het broedseizoen weer toeneemt. In dat geval wordt de Flora- en 

faunawet overtreden.  

 

 

4.2.3 Vleermuizen 

Voorkomen 

Volgens de gegevens van het Natuurloket is het voorkomen van zoogdieren niet onderzocht. Door het 

ontbreken van laanbeplantingen, andere opgaande beplantingen en (oude) gebouwen is het 

onwaarschijnlijk dat vaste verblijfplaatsen van vleermuizen binnen de directe omgeving van het plangebied 

voorkomen.  

 

Effect en vervolgstappen 

In het plangebied bevinden zich geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen waardoor geen ontheffing 

aangevraagd hoeft te worden.  

 

 

4.2.4 Grondgebonden zoogdieren 

Voorkomen 

Binnen het projectgebied worden algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren verwacht, zoals 

Konijn, Mol, Hermelijn en Egel. Volgens de website van het Natuurloket is het voorkomen van 

zoogdiersoorten binnen dit kilometerhok niet onderzocht. Gezien de aanwezige habitats is het 

onwaarschijnlijk dat grondgebonden zoogdieren uit tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet binnen de 

directe omgeving van het plangebied voorkomen. 

 

Effecten en vervolgstappen 

In het plangebied bevinden zich geen grondgebonden zoogdieren waarvoor ontheffing aangevraagd dient 

te worden.  
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4.2.5 Libellen en vlinders 

Voorkomen 

Volgens de website van het Natuurloket komt één libellesoort uit tabel 2 of 3 van de Flora en faunawet, 

één habitatrichtlijnsoort en één Rode lijstsoort binnen het kilometerhok voor. Het betreft hier mogelijk 

soorten van laagveenmoerassen. Op de locatie is de algemeen voorkomende kleine vos aangetroffen (zie 

figuur 2.3).  Watergangen en oevers worden niet of nauwelijks aangetast waardoor er geen effecten op 

libellen zijn te verwachten. Vlinders zijn afhankelijk van bloemrijke ruigten. Gezien de aanwezige biotoop 

op de locatie is het onwaarschijnlijk dat strikt beschermde vlindersoorten binnen het plangebied 

voorkomen.  

 

Effecten en vervolgstappen 

Er worden geen streng beschermde libellen- en vlindersoorten verwacht, waardoor er geen ontheffing 

aangevraagd hoeft te worden. 

 

 

4.2.6 Amfibieën en reptielen 

Voorkomen 

Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat het voorkomen van amfibieën en reptielen binnen het 

kilometerhok niet is onderzocht. Het is waarschijnlijk dat in en rondom het plangebied algemeen 

voorkomende amfibieënsoorten zoals bruine kikker en middelste groene kikker voorkomen. De bestaande 

watergangen en oevers worden niet of nauwelijks aangetast waardoor de effecten op amfibieën 

verwaarloosbaar klein zijn. Daarnaast is het aanwezige habitat ongeschikt voor het voorkomen van 

reptielen. 

 

Effecten en vervolgstappen 

In het plangebied bevinden zich geen amfibieën en reptielen waarvoor ontheffing aangevraagd dient te 

worden.  

 

 

4.2.7 Overige soorten en diergroepen 

Voorkomen 

Overige beschermde soorten vissen, kevers, kreeftachtigen en sprinkhanen zijn volgens de website van 

het natuurloket niet onderzocht. Gezien de aanwezige habitats is het wel mogelijk dat deze beschermde 

soorten (met name vissen) binnen de directe omgeving van de locatie voorkomen. De ingrepen in de 

watergangen en oevers zijn echter beperkt waardoor het onwaarschijnlijk is dat de bouw- en 

boorwerkzaamheden en de gaswinning effect hebben op deze soortgroepen. 

 

Effecten en vervolgstappen 

Er zijn naar verwachting geen effecten op overige beschermde soorten. Voor overige soorten zijn geen 

vervolgstappen nodig in het kader van de flora- en faunawet. 
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4.3 Maatregelen ter beperking van effecten op natuurwaarden 

Algemene zorgplicht Flora- en faunawet 

Het is belangrijk dat bij de werkzaamheden het besef bestaat dat er een ‘zorgplicht’ is voor planten en 

dieren. Dit betekent concreet dat er bij de uitvoering van werkzaamheden rekening gehouden moet 

worden met de aanwezigheid van planten en dieren en dat schade zoveel mogelijk voorkomen moet 

worden.  

 

De bouw- en boorwerkzaamheden op de locatie hebben een mogelijk negatief effect op broedvogels en 

weidevogels. Deze effecten kunnen optreden wanneer de werkzaamheden plaats vinden binnen het 

broedseizoen (15 maart tot 15 juli). Weidevogels arriveren echter al vanaf halverwege februari in hun 

broedhabitats. Daarom wordt geadviseerd om de bouw- en boorwerkzaamheden niet in de periode tussen 

15 februari en 15 juli uit te voeren.  
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5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

5.1  Gevolgen van inrichting volgens natuurwetgeving 

Provinciale uitwerking van het compensatiebeginsel 

Het plangebied ligt niet in of nabij (P)EHS gebieden en er zal geen beplanting worden verwijderd die onder 

de richtlijnen voor compensatie van Natuur en Bos valt.  

 

De bouw- en boorwerkzaamheden hebben mogelijk echter wel een effect op het potentiële 

weidevogelgebied dat direct ten oosten van het plangebied ligt. Door de geplande activiteiten kan de rust 

en openheid in dit gebied worden aangetast. Weidevogels arriveren halverwege februari in hun (potentiële) 

broedhabitats. Het broedseizoen van de Grutto loopt van april tot juli. Om de vestiging van Grutto’s niet te 

verhinderen wordt echter aanbevolen om de werkzaamheden uit te voeren buiten de periode tussen de 

aankomst van de weidevogels in hun broedhabitats (15 februari) en het einde van het hoofdbroedseizoen 

(15 juli).  

 

Natuurbeschermingswet 

Het plangebied ligt niet in of in de nabijheid van beschermd natuurgebied. Deze wet is daarom niet van 

toepassing. 

 

Flora- en faunawet 

In het kader van de Flora- en faunawet zijn effecten op 1) broedvogels van belang bij de ontwikkeling van 

het plangebied. 

1) Als de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd worden hoeft voor broedvogels geen 

ontheffing aangevraagd te worden. Het broedseizoen loopt van 15 maart tot 15 juli. Dit geldt ook 

wanneer buiten het broedseizoen wordt gestart en onveranderd wordt doorgegaan in het 

broedseizoen. Wanneer de werkzaamheden echter zo worden gepland dat vogels er in een stille 

periode kunnen gaan broeden, kunnen wel negatieve effecten optreden als de intensiteit van de 

werkzaamheden weer toeneemt. In dat geval wordt de Flora- en faunawet overtreden.  

 

Zoals is aangegeven wordt voor Grutto’s aanbevolen om ook de vestiging van Grutto’s binnen (potentiële) 

broedhabitats niet te verstoren. Door de werkzaamheden buiten de periode tussen 15 februari en 15 juli uit 

te voeren worden ook effecten op de overige broedvogels voorkomen.  
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