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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 
In opdracht van de gemeente Opsterland heeft Tauw een onderzoek uitgevoerd met betrekking 

tot de Flora- en faunawet. Dit betreft een toetsing naar de consequenties van de natuurwetgeving 

voor de voorgenomen werkzaamheden ter plaatse van woonwijk ‘De Stokerij’ te Gorredijk. De 

beoogde werkzaamheden zijn nader beschreven in hoofdstuk 2. 

 

Bij ruimtelijke ingrepen en plannen dient onderbouwd te worden of het voornemen ‘redelijkerwijs 

uitvoerbaar’ is. Een inschatting van eventuele belemmeringen op het gebied van 

natuurbescherming is hier onderdeel van. Reeds tijdens de planvorming dient daarom inzichtelijk 

te worden gemaakt of er mogelijk sprake is van effecten waarvoor een ontheffingsplicht geldt en 

of het aannemelijk is dat deze verkregen wordt.  

 

In deze rapportage wordt daarom antwoord gegeven op de vragen: 

1. Welke natuurbeschermingswetgeving is van belang? 

2. In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met deze wetgeving?  

3. Welke consequenties zijn daar aan verbonden? 

4. Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering? 

 
1.2 Natuurbeschermingswetgeving 
De huidige natuurbeschermingswetgeving kan worden onderverdeeld in gebiedsbescherming en 

soortbescherming. 

 

Soortbescherming wordt gewaarborgd door de Flora- en faunawet. Deze wet beschermt 

inheemse dier- en plantensoorten waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende 

beschermingscategorieën. Voor alle activiteiten met een mogelijk effect op beschermde dier- en 

plantensoorten is toetsing aan de Flora- en faunawet noodzakelijk.  

 

Het wettelijke kader van gebiedsbescherming wordt gewaarborgd door de 

Natuurbeschermingswet 1998 en het toetsingskader van de Ecologische hoofdstructuur (EHS). 

Het plangebied is echter niet gelegen aan of maakt geen deel uit van een Vogelrichtlijngebied, 

Habitatrichtlijngebied of een ander gebied dat valt onder de Natuurbeschermingswet 1998. Noch 

maakt het plangebied onderdeel uit van de EHS. Ten noorden van het plangebied ligt een 

beschermd Natura 2000-gebied, ‘van Oordt’s Mersken’, wat tevens deel uitmaakt van de EHS. 

Gezien de afstand en de aard en/of omvang van de geplande werkzaamheden, is aantasting van 

de wezenlijke waarden en kenmerken van dit beschermde gebied niet te verwachten.  

In deze rapportage wordt daarom alleen antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de 

voorgenomen werkzaamheden mogelijk in strijd zijn met bepalingen uit de Flora- en faunawet.  
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Samengevat is alleen soortbescherming van toepassing in het kader van de 

natuurbeschermingswetgeving en wordt in deze rapportage antwoord gegeven op de vraag in 

hoeverre de voorgenomen werkzaamheden mogelijk in strijd zijn met bepalingen uit de Flora- en 

faunawet  

 

Een uitgebreide beschrijving met betrekking tot natuurbeschermingswetgeving is opgenomen in 

bijlage 2. 

 
1.3 Methode 
De mogelijke aanwezigheid van beschermde planten- en/of diersoorten is in eerste instantie 

bepaald aan de hand van de volgende gegevens 

• Een oriënterend veldbezoek op 16 maart 2009 

• Provinciale en landelijke verspreidingsatlassen (literatuurlijst) 

• Vrij beschikbare gegevens van het Natuurloket 

 

Het oriënterende veldbezoek betreft geen volledige inventarisatie, maar is erop gericht te 

controleren in hoeverre soorten daadwerkelijk in het plangebied kunnen voorkomen of in 

hoeverre de locatie voldoet aan de eisen die deze soorten aan hun leefomgeving stellen. Op 

basis van het oriënterend veldbezoek, habitateisen van soorten en deskundigenoordeel is een 

selectie gemaakt van de soorten die verwacht worden of daadwerkelijk aanwezig zijn in en nabij 

het plangebied. De impact van de voorgenomen werkzaamheden is vervolgens getoetst op deze 

selectie van soorten. 
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2 Locatie, ontwikkeling en soorten 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van  de huidige en toekomstige staat en 

gebruik van de planlocatie en de verwachte bescherm de soorten op basis van 

verspreidingsgegevens, oriënterend veldbezoek en de skundigenoordeel. 

 
2.1 Situatie 
Om (globale) locaties aan te duiden wordt in de ecologie veel gebruik gemaakt van een raster 

van kilometerhokken, zogenaamde RD-coördinaten. Verspreidingsgegevens van dier- en 

plantensoorten worden veelal per kilometerhok gedocumenteerd. Het plangebied ligt in 

kilometerhok 200-558.  Onderstaande figuur 2.1 geeft de ligging van het plangebied en 

kilometerhokken weer.  

 

 
Figuur 2.1 Ligging plangebied (globaal begrensd) 

 

Gorredijk is een dorp liggende in de gemeente Opsterland ten noordoosten van Heerenveen. De 

voorgenomen werkzaamheden vinden plaats in woonwijk ‘De Stokerij’, waar de gemeente wil 

investeren in vernieuwing van de wijk. Hiervoor worden enkele huizen gesloopt waarvoor in de 

plaats nieuwe huizen worden gebouwd. (figuur 2.3) De te slopen gebouwen zijn de huizen van 

het rijtje in het noorden van de woonwijk, welke aan achterkant grenzen aan de watergang bij de 

Stationsweg. De woonwijk ‘De Stokerij’ ligt ten zuiden van de Stationsweg, deze weg vormt de 

scheiding tussen de bebouwde kom van Gorredijk en de aangrenzende landbouwpercelen.  
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De woonwijk wordt omringd door een parkachtige omgeving. Tussen de Stationsweg en het 

aansluitende huizenblok van ‘De Stokerij’ ligt een watergang met aan de oevers enkele eiken, 

deze loopt door aan beide kanten van de desbetreffende woonwijk. (figuur 2.2) De watergang aan 

de kant van de Stationsweg is gemiddeld 2 meter breed. De oevers zijn kaal, wegens een 

intensief maaibeleid. Naast een paar eiken is er weinig groen in het plangebied aanwezig, op 

enkele bosschages in tuinen na.  

 

  
Figuur 2.2 Huizenblok binnen het plangebied in woon wijk ‘De Stokerij’ 

 
2.2 Beoogde ontwikkeling 
 

Het plangebied binnen de woonwijk ‘De Stokerij’ omvat het huizenblok aan de noordelijke kant 

grenzend aan de Stationsweg en een deel van het huizenblok daar ten westen van. Het betreft de 

huizen van nummer 33 tot en met nummer 71 van de Stokerij. Het gaat hierbij om fase 3 binnen 

de beoogde werkzaamheden (figuur 2.3). Deze huizen worden gesloopt, om vervolgens nieuwe 

woningen te plaatsen. Naast de nieuwbouw, zal de watergang ten noorden van het plangebied 

verbreedt worden. De bomen rondom deze watergang worden gekapt, samen met de 

wijkbewoners wordt er een nieuw groenplan voor de wijk opgesteld. Ditzelfde geldt voor het 

nieuwe verlichtingsplan.  
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Figuur 2.3 Ligging plangebied fase 3 (links),  plan nen nieuwbouw (rechts) 

 
2.3 Verwachte natuurwaarden 
In de Flora- en faunawet wordt onderscheid gemaakt in drie tabellen beschermde soorten: 

tabel 1-soorten (niet bedreigd), tabel 2-soorten (beschermd) en tabel 3-soorten (strikt 

beschermd). Voor tabel 1-soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig 

beheer, onderhoud of gebruik. Deze soorten worden in dit rapport niet specifiek benoemd. Voor 

alle algemeen voorkomende soorten, of ze beschermd zijn of niet, is in de Flora- en faunawet een 

zorgplicht opgenomen die ten alle tijden geldt.  

 

In de volgende paragraven worden de aanwezige, door de Flora- en faunawet, (strikt) 

beschermde soorten besproken. Dit zijn de soorten die in tabel 2 of 3 genoemd zijn. Uit de 

gegevens van het Natuurloket blijkt dat het gebied waarin het plangebied ligt met wisselende 

mate van volledigheid is onderzocht op het voorkomen van de verschillende soortgroepen uit de 

drie beschermingscategorieën. Op basis van verschillende literatuurbronnen is nader bekeken 

welke beschermde soorten in of in de omgeving van het plangebied voorkomen. Op basis van 

habitateisen, het oriënterend veldbezoek en deskundigenoordeel is een schifting gemaakt van de 

soorten die daadwerkelijk in of nabij de planlocatie verwacht worden. 
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2.3.1 Flora 

Het kilometerhok 200-558 is volgens gegevens van natuurloket niet onderzocht op de mogelijke 

aanwezigheid van (strikt) beschermde flora. Tijdens het oriënterende veldbezoek zijn deze niet 

aangetroffen. Dit komt mede doordat de periode van het oriënterend veldbezoek buiten de 

bloeitijd van de meeste vaatplanten valt. Zowel in de woonwijk als langs de oevers van het 

wateroppervlak wordt een intensief maaibeheer gevoerd. Gebaseerd op het oriënterend 

veldbezoek en het ontbreken van geschikt biotoop, wordt het voorkomen van (strikt) beschermde 

vaatplanten niet verwacht.  

 
2.3.2 Grondgebonden Zoogdieren 

Betreffende de verspreiding van de grondgebonden zoogdieren in het plangebied zijn bij 

natuurloket geen gegevens bekend. De Waterspitsmuis kan op basis van verspreidingsgegevens 

voorkomen in het plangebied. In het biotoop van het plangebied ontbreekt ruige oevervegetatie, 

die de Waterspitsmuis nodig heeft voor schuilplaatsen en een goede waterkwaliteit. Gebaseerd 

op het oriënterend veldbezoek en de afwezigheid van geschikt biotoop worden geen andere 

(strikt) beschermde zoogdieren verwacht in het plangebied. Wel kunnen er algemene soorten 

voorkomen zoals de Dwergmuis of andere muissoorten. Deze soorten vallen onder de zorgplicht 

van de Flora- en faunawet. [Broekhuizen et al., 1992; Vos, S., 2007 & www.vzz.nl] 

 
2.3.3 Vleermuizen 

Hoewel vleermuizen zoogdieren zijn, worden deze vanwege hun afwijkende eigenschappen als 

afzonderlijke groep behandeld in deze natuurtoets. Alle vleermuizen die voorkomen in Nederland 

staan in tabel 3 van de Flora en faunawet en zijn strikt beschermde zoogdieren.  

 

Het plangebied is geschikt voor verschillende vleermuissoorten vanwege de aanwezigheid van 

een geschikt biotoop. De parkachtige omgeving in combinatie met de waterpartijen bieden een 

geschikte locatie als foerageergebied en paarplaats. De Watervleermuis, de Gewone 

dwergvleermuis, de Ruige dwergvleermuis, de Laatvlieger, De Grootoorvleermuis en de Rosse 

vleermuis zijn soorten die in gebied kunnen voorkomen. [Limpens et al., 1997] De huizen in de 

woonwijk kunnen als verblijfplaats fungeren voor de gebouwbewonende soorten zoals de 

Laatvlieger, de Gewone dwergvleermuis en de Ruige dwergvleermuis.  

 
2.3.4 Vogels 

De soortgroep vogels neemt in de Flora- en faunawet een bijzondere positie in. Alle broedende 

vogels, de in functie zijnde nesten én de functionele omgeving hiervan zijn beschermd (voor de 

meeste soorten globaal van maart tot en met juli). Daarnaast is de vaste verblijfplaats én 

functionele omgeving van een klein aantal vogelsoorten (roofvogels, uilen en spechten) jaarrond 

beschermd.  

 

De omliggende groenstructuren bieden geschikte nestlocaties voor algemene broedvogels. 

Tijdens het oriënterend veldbezoek in het plangebied, is één Eksternest aangetroffen. Vaste 

verblijfplaatsen van onder andere roofvogels en/of uilen zijn niet aangetroffen en worden ook niet 

verwacht. De bomen in het plangebied zijn te klein voor goede nestlocaties van roofvogels en/of 

uilen en het verstoringeffect van de Stationsweg en de woonwijk is groot.  
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De bomen en de bosschages kunnen wel geschikt habitat vormen voor de Grote bonte specht. 

Deze heeft geen last van verstoringeffecten veroorzaakt door mensen en wegen en kan een 

nestholte hebben midden in een woonwijk. Broedende watervogels worden niet verwacht, de 

watergang is smal en de oevers zijn kaal. 

 
2.3.5 Amfibieën en reptielen 

Het natuurloket geeft aan dat het desbetreffende plangebied matig onderzocht is voor amfibieën 

en reptielen, er zijn geen (strikt) beschermde soorten gerapporteerd. In het plangebied kunnen 

algemeen voorkomende amfibieën zoals de Gewone pad, de Bruine kikker en de Kleine 

watersalamander voorkomen vanwege het aanwezige wateroppervlakte. De (strikt) beschermde 

soorten echter stellen meer eisen. De Heikikker en de Ringslang zijn soorten die wel in de 

omgeving kunnen voorkomen. Deze soorten worden echter niet in het plangebied verwacht 

vanwege het ontbreken van geschikt biotoop. Door het ontbreken van laag struweel of kruidige 

gewassen rondom de oevers zijn er geen beschuttingsplaatsen of schuilmogelijkheden. 

Gebaseerd op het oriënterend veldbezoek, de aanwezige biotoop worden (strikt) beschermde 

amfibieën en/of reptielen niet verwacht in het plangebied of in de directe omgeving hiervan 

[www.ravon.nl]. 

 
2.3.6 Vissen 

Aan de hand van verspreidingsgegevens worden in de nabijheid van het plangebeid kleine 

aantallen van de Kleine -en Grote modderkruiper verwacht [www.ravon.nl]. In het plangebied ligt 

een watergang die in verbinding staat met watergangen in de omgeving door middel van duikers. 

Deze watergangen bevatten een geschikt biotoop voor de Kleine -en de Grote modderkruiper 

evenals de watergang in het plangebied. Het water is stilstaand of langzaam stromend, ondiep en 

staat in verbinding met poldersloten. Hoewel er een redelijke bladlaag in de watergang aanwezig 

is en de oeverzone redelijk steil, is het mogelijk geschikt voor de Kleine en de Grote 

modderkruiper. 

 
2.3.7 Ongewervelde soorten  

Diverse libellen, dagvlinders en overige ongewervelde soorten (o.a. kevers, weekdieren, 

kreeftachtige) zijn in de Flora- en faunawet beschermd. Op basis van verspreidingsgegevens 

worden in of nabij het plangebied geen (strikt) beschermde soorten verwacht [Dijkstra et al.,2002, 

Bos et al.,2006 en EIS-Nederland et al., 2007]. Hoewel ook voor libellen en dagvlinders nooit 

volledig uit te sluiten is dat een beschermd exemplaar zich in of nabij het plangebied ophoudt, 

wordt gezien de omvang en het karakter van de ingreep, en de afwezigheid van geschikt biotoop, 

geen negatief effect op populaties van beschermde libellen en dagvlinders verwacht. Naast 

dagvlinders en libellen worden ook geen overige ongewervelde soorten verwacht in het 

plangebied. Het plangebied en directe omgeving voorzien voor geen van deze soorten in een 

geschikt habitat en/of bevat geen geschikte (landschap) elementen. De aanwezigheid van 

effecten op deze soortgroep worden dan ook uitgesloten.  
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2.4 Samenvatting verwachte tabel 2/3 en Natuurbesch ermingswet-soorten 
Op basis van de verspreidingsgegevens uit de beschikbare literatuurbronnen en het oriënterend 

veldbezoek zijn in de onderstaande tabel 2.1 de soorten weergegeven, waarvan verwacht wordt 

dat deze in of in de nabije omgeving van het plangebied voor kunnen komen. In de tabel zijn de 

(strikt) beschermde soorten opgenomen (Flora- en faunawet tabel 2 en 3). De licht beschermde 

soorten (tabel 1) waarvoor veelal een vrijstelling geldt, zijn niet genoemd. Rode Lijst soorten 

zonder beschermde status zijn evenmin opgenomen. 

 
Tabel 2.1 Beschermde soorten (tabel 2/3) die op bas is van verspreidingsgegevens, veldbezoek en 

deskundigenoordeel in of in de nabije omgeving van het plangebied aanwezig kunnen zijn 

Soortgroep Verwachte soorten (tabel 2/3) 

Flora  Geen tabel 2- of 3-soorten  

Zoogdieren Geen tabel 2- of 3-soorten  

Vleermuizen (allen tabel 3) Watervleermuis 

Gewone dwergvleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

Laatvlieger 

Grootoorvleermuis 

Rosse vleermuis 

Vogels (vaste verblijfplaatsen) Grote bonte specht 

Vogels (broedseizoen) Alle broedvogels 

Vissen Kleine modderkruiper (tabel 2) 

Grote modderkruiper (tabel 3) 

Ongewervelde soorten  Geen tabel 2- of 3-soorten  
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3  Toetsing Flora- en faunawet 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag : In welke mate worden door de 

Flora- en faunawet beschermde soorten planten en/of  dieren door de beoogde activiteiten 

negatief beïnvloed en is hiervoor een ontheffing va n die wet noodzakelijk?  

 
3.1 Algemeen 
De bescherming van inheemse dier- en plantensoorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet. 

De wet maakt onderscheid in drie categorieën beschermde soorten:  

• Tabel 1-soorten: De meest algemene, niet bedreigde soorten. Voor deze soorten geldt een 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig gebruik of beheer en onderhoud 

• Tabel 2-soorten: Beschermde soorten. Hiervoor geldt een vrijstelling bij ruimtelijke 

ontwikkelingen, bestendig gebruik of beheer en onderhoud mits wordt gehandeld volgens. 

een goedgekeurde gedragscode volgens het ministerie van LNV en door de initiatiefnemer 

onderschreven  

• Tabel 3-soorten: Strikt beschermde soorten waaronder de Habitatrichtlijnsoorten en een 

selectie van bedreigde soorten 

 

De soortgroep vogels heeft in de Flora- en faunawet een bijzondere status. Alle broedende 

vogels, de in functie zijnde nesten en de functionele omgeving hiervan zijn beschermd. Het 

broedseizoen loopt voor de meeste broedvogels globaal van 15 maart tot 15 juli, ook in functie 

zijn de nesten en de functionele leefomgeving buiten deze periode zijn beschermd. Daarnaast is 

de nestlocatie en de functionele omgeving van een aantal specifieke vogels (roofvogels, uilen en 

spechten) jaarrond beschermd.  

 

In de Flora- en faunawet is tevens een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht geldt altijd en voor 

alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend.  

 

NB. Een nadere beschrijving van de Flora- en faunawet is opgenomen in bijlage 2. 

 
3.2 Effecten 
De beoogde (ruimtelijke) ingreep heeft een mogelijk effect op beschermde dier- en 

plantensoorten. Hierbij is onderscheid te maken tussen tijdelijke en permanente effecten. 

Tijdelijke effecten kunnen optreden tijdens de werkzaamheden; geluid en licht tijdens de 

bouwfase, trillingen, verhoogde aanwezigheid en beweging van mensen. Permanente effecten 

zijn de onomkeerbare processen zoals de afbraak van de desbetreffende huizen in het 

huizenblok aan de noordzijde van het plangebied. Tevens het uitgraven en verbreden van de 

watergang, de kap van bomen en het verwijderen van bosschages.  

 

Wanneer bij werkzaamheden in de openbare ruimte een schadelijk effect optreedt voor 

beschermde soorten is een ontheffing of vrijstelling nodig van artikel 75 van de Flora- en 

faunawet.  
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Voor het aanvragen van een ontheffing zijn recente gegevens van de betreffende soort 

noodzakelijk. Dit houdt in dat er nader onderzoek naar de mogelijke soortverspreiding in het 

plangebied uitgevoerd moet worden.  

 
3.3 Toetsing aanwezige soorten 
In het vorige hoofdstuk is beschreven in hoeverre dier- en plantensoorten daadwerkelijk in het 

plangebied kunnen voorkomen en/of in hoeverre het voldoet aan de eisen die deze soorten aan 

hun leefomgeving stellen. In deze paragraaf wordt getoetst of de beoogde voornemens effecten 

kunnen hebben op de verwachte aanwezige beschermde soorten. 

 

Vleermuizen 

In het plangebied kunnen meerdere vleermuissoorten voorkomen, wegens de aanwezigheid van 

de parkachtige omgeving, de waterpartijen en de mogelijk verblijfplaatsen in de huizen. De 

Watervleermuis, de Gewone dwergvleermuis, de Ruige dwergvleermuis, de Laatvlieger, de 

Grootoorvleermuis en de Rosse vleermuis kunnen voorkomen in het plangebied. Aantasting van 

het leefgebied van alle vleermuissoorten is in het kader van de Flora- en faunawet verboden.  

 

In de te slopen huizen kunnen zich verblijfplaatsen bevinden van enkele vleermuissoorten. Dit zijn 

de gebouwbewonende soorten; de Laatvlieger, de Gewone dwergvleermuis en de Ruige 

dwergvleermuis.Vleermuizen hebben vaak verschillende verblijfplaatsen voor de winter en de 

zomer. Bij de bovenstaande soorten zijn de verblijfplaatsen in beide perioden gebouwen. De 

Grootoorvleemuis heeft verblijfplaatsen in holten en spleten van bomen en in een enkel geval in 

gebouwen. Het is mogelijk dat er in het te slopen huizenblok meerdere verblijfplaatsen zitten.  

Wanneer deze huizen gesloopt worden zal dat ook betekenen dat er een permanent effect zal 

ontstaan op de mogelijk voorkomende vleermuissoorten. 

 

Om deze effecten uit te sluiten is het verplicht dat een vleermuisinventarisatie wordt uitgevoerd, 

alvorens de beoogde werkzaamheden van start gaan. Dit houdt in dat er onderzoek wordt 

uitgevoerd naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen. Vleermuis inventarisaties worden 

uitgevoerd van april tot oktober, afhankelijk van de weersomstandigheden. Aan de hand van dit 

onderzoek zal blijken of een ontheffing aangevraagd dient te worden.  

 

Daarnaast is het van belang dat de werkzaamheden overdag worden uitgevoerd om verstoring 

van foeragerende en langsvliegende vleermuizen te voorkomen. Het precieze effect van het 

kappen van bomen en bosschages is onbekend. Het groenplan evenals het verlichtingsplan is in 

ontwikkeling en wordt in samenwerking met de buurt gemaakt. Er worden echter geen negatieve 

effecten verwacht op langsvliegende en foeragerende vleermuizen mits de bomenrij langs de 

Stationsweg intact blijft. Ook de bossage langs de westzijde van de wijk dient als lijnvormig 

element gehandhaafd te blijven. Dit betekent dat er een aaneengesloten bomenrij behouden 

moet blijven, een variabele breedte is hierbij mogelijk.  
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Voor beide elementen geldt dat de intensiteit van de verlichting niet mag toenemen en het alleen 

richting de grond mag schijnen. Alternatief foerageergebied is in de omgeving aanwezig waardoor 

kleine wijzigingen in de groenstructuur en verlichting geen direct negatief effect hebben op 

foeragerende vleermuizen. Vanuit ecologisch oogpunt is het echter wenselijk de waterpartijen en 

groenstructuren rond de wijk zoveel mogelijk onaangetast te laten.  

 

Vogels 

De soortgroep vogels heeft in de Flora- en faunawet een bijzondere status: alle broedende 

vogels, de in functie zijnde nesten én de functionele omgeving hiervan zijn beschermd tijdens het 

broedseizoen (voor de meeste soorten globaal van maart tot en met juli). Sloop van gebouwen en 

het verwijderen van bomen en bosschages wordt gezien als een voor vogels verstorende 

activiteit en dienen dan ook buiten het broedseizoen plaats te vinden. Indien niet anders mogelijk 

dan de werkzaamheden tijdens het broedseizoen uit te voeren wordt aangeraden om het 

plangebied vrij te maken van bomen en groen. Mits dit niet in strijd is met andere (strikt) 

beschermde soorten.  

 

Het plangebied en diens aanwezige bomen en bosschages vormt geschikt gebied voor de Grote 

bonte specht. Om de aanwezigheid van de Grote bonte specht vast te stellen of uit te sluiten is 

een gericht onderzoek van belang. Hierbij wordt er gekeken naar de aanwezigheid geschikte 

holtes en of deze actief in gebruik zijn. Voordat dit onderzoek kan worden uitgevoerd is het van 

belang te weten welke bomen gekapt moeten worden en welke diameter deze bomen hebben. 

 

Vissen 

In de watergang in het plangebied kunnen de Kleine -en Grote modderkruiper voorkomen. 

Aantasting van het leefgebied van deze vissoorten is in het kader van de Flora- en faunawet 

verboden. Voorgenomen werkzaamheden betreffend de watergang is het verbreden van het 

water. Hierbij wordt er gegraven, waarbij de bodem en de oevers in de bestaande watergang 

aangetast worden. De Kleine -en de Grote modderkruiper zijn soorten die, de naam zegt het al, 

zich ingraven in de modder. Bij de werkzaamheden is er een direct effect op de soorten zelf 

evenals op het leefgebied. Om de aanwezigheid van de Kleine en de Grote modderkruiper vast te 

stellen is een gericht onderzoek van belang. Hierbij zal er met een schepnet een paar vangsten in 

de watergang worden gedaan om te kijken of deze soorten zich in het plangebied bevinden. Een 

dergelijk onderzoek wordt gecombineerd met de overige nadere onderzoeken. 

 

Overige soorten 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Dit houdt in dat te allen tijden er rekening 

gehouden moet worden met de in het wild levende dieren en planten evenals voor hen directe 

leefomgeving. Wanneer redelijkerwijs gevolgen niet kunnen worden voorkomen, dienen deze 

zoveel mogelijk beperkt te worden. (een nadere beschrijving is opgenomen in bijlage 2) 
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3.4 Conclusies toetsing Flora- en faunawet 
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de toetsing samengevoegd. De hierin opgenomen 

soorten, zijn de (strikt) beschermde soorten opgenomen in tabel 2 of 3 van de Flora- en faunawet. 

Gebaseerd op literatuur- en verspreidingsgegevens, aanwezige kennis en het oriënterend 

veldbezoek zijn deze soorten aangetoond en/of worden verwacht in het plangebied.  
 

Tabel 3.1 Flora- en faunawet soorten (tabel 2/3) di e mogelijk geschaad worden 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

Vleermuizen (tabel 3) Gewone dwergvleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

Laatvlieger 

Grootoorvleermuis 

Watervleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

(nader onderzoek) 

Artikel 11 

Broedvogels, tijdens 

broedseizoen 

- Geen (aantasting van) 

vogels tijdens 

broedseizoen mits 

uitvoering buiten 

broedseizoen 

Broedvogels, vaste 

verblijfplaatsen 

Grote bonte specht (tabel 3) 

(nader onderzoek) 

Artikel 11 

Vissen Kleine modderkruiper (tabel 2) 

Grote modderkruiper (tabel 3) 

(nader onderzoek) 

Artikel 11 

Overige soorten Geen (aantasting van) tabel 2/3 soorten Niet van toepassing 

 

*Toelichting verbodsbepalingen tabel: 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 
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4 Conclusies  

In opdracht van de Gemeente Opsterland heeft Tauw e en oriënterend onderzoek gedaan, 

in de vorm van een Natuurtoets, naar de consequentie s van de Flora- en faunawet voor de 

voorgenomen ontwikkelingen in woonwijk ‘De Stokerij’ . De ontwikkelingen omvatten 

bestaande bebouwing in het plangebied te slopen om vervolgens nieuwe woningen te 

bouwen. Een nieuw groen- en verlichtingsplan plan w ordt met de wijkbewoners opgesteld 

en de watergang wordt verbreedt. 

 

Op de grond van de beschikbare gegevens, het oriënterend veldbezoek en de uitgevoerde 

toetsing worden de volgende conclusies getrokken: 

 

• Het parkachtige landschap met het wateroppervlak kan als vliegroute, foerageergebied en 

paarplaats dienen voor verschillende vleermuissoorten. Directe effecten worden 

geminimaliseerd mits in het nieuwe groen –en verlichtingsplan rekening wordt gehouden met 

de lijnvormige elementen in het plangebied. In de huizen in het plangebied zijn mogelijk 

verblijfplaatsen aanwezig van enkele vleermuissoorten. Het betreft hier de 

gebouwbewonende soorten; de Laatvlieger, de Gewone dwergvleermuis, de 

Grootoorvleermuis en de Ruige dwergvleermuis. Wanneer de huizen gesloopt worden, 

verdwijnen die verblijfplaatsen en ontstaat mogelijk een permanent negatief effect.  

 

Alvorens de werkzaamheden van start gaan is het noodzakelijk nader onderzoek te doen 

naar de aanwezigheid van vliegroutes, foerageergebied en paarplaatsen in de omgeving 

evenals naar verblijfplaatsen van vleermuizen in de bebouwing. Afhankelijk van de resultaten 

van dit onderzoek is het mogelijk nodig een ontheffing aan te vragen. 

 

• Alle broedende vogels, de in functie zijnde nesten én de functionele omgeving hiervan zijn 

beschermd. (voor de meeste soorten globaal van maart tot en met juli). Sloop van gebouwen 

en verwijderen van bomen en struiken dient gezien te worden als een voor vogels 

verstorende activiteit en dienen buiten het vogelbroedseizoen plaats te vinden. Vaste 

verblijfplaatsen en de functionele omgeving van enkele vogelsoorten (roofvogels, uilen en 

spechten) zijn ten alle tijden beschermd volgens de Flora- en faunawet. De aanwezige 

bomen bieden mogelijk goede nestlocaties voor de Grote bonte specht. Het kappen van 

bomen met actieve nestholten is verboden door de Flora- en faunawet.  

 

Wanneer bekend is welke bomen worden gekapt en deze op borsthoogte een diameter 

groter dan 10 centimeter hebben, dient nader onderzoek plaats te vinden. Hierbij wordt er 

gekeken of er holtes in de desbetreffende bomen zitten en of deze daadwerkelijk in gebruik 

zijn. Dit kan in combinatie met de vleermuizeninventarisatie worden uitgevoerd. 
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• De watergang is mogelijk in gebruik door de Kleine -en Grote modderkruiper. Deze zijn 

beschermd volgens de Flora- en faunawet. Bij het verbreden van de watergang wordt het 

leefgebied van deze soorten aangetast door middel van de benodigde graafwerkzaamheden 

 

Voordat de werkzaamheden beginnen is het noodzakelijk nader onderzoek uit te voeren. 

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan het aanvragen van een ontheffing nodig 

zijn.  

 

• Gedurende de werkzaamheden is voor alle in het plangebied aanwezige dier- en 

plantensoorten de zorgplicht van kracht. Er is geen ontheffing nodig voor de aanwezige tabel 

1-soorten 
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Toelichting natuurbeschermingswetgeving 

 

 



 

 

Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal in Nederland voorkomende wilde dier- en 

plantensoorten. De beschermde diersoorten (vogels, vissen, zoogdieren, amfibieën, reptielen, 

insecten, et cetera) en ongeveer 100 plantensoorten zijn te vinden in tabellen, die deel uitmaken 

van de Flora- en faunawet. Niet elke soort is even zwaar beschermd, er wordt onderscheid 

gemaakt in verschillende categorieën: 

 

Tabel 1: Algemene en niet bedreigde soorten 

Tabel 2: Schaarse soorten 

Tabel 3: Meest zeldzame en bedreigde soorten 

 

Naast de genoemde groepen zijn gedurende het broedseizoen alle broedvogels, broedplaatsen 

én de functionele omgeving van de broedplaatsen beschermd. Tevens zijn vaste verblijfplaatsen 

van een aantal vogelsoorten jaarrond beschermd (zie Vogels). 

 

Op grond van de Flora- en faunawet is het verboden: “nesten, holen of andere voortplantings- of 

vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te 

vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren” (artikel 11 Flora- en faunawet). Ook is het 

verboden: “dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 

verontrusten” (art. 10 Flora- en faunawet). Tenslotte is het 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. 8 Flora- en faunawet). Als er sprake is van overtreding van één van deze 

artikelen dan is het uitvoeren van een dergelijke activiteit alleen toegestaan met een ontheffing 

van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De noodzaak tot een ontheffing is 

gekoppeld aan de uitvoeringsfase. Ruimtelijke vergunnings- en/of planprocedures kunnen 

doorgang vinden en hoeven geen vertraging op te lopen, mits de uitvoerbaarheid van het plan of 

ontwikkeling reëel is. De inschatting of een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet 

verkregen zal worden, maakt hier deel van uit. 

 

In het kader van de Flora- en faunawet is begin 2005 een Algemene Maatregel van Bestuur in 

werking getreden. De stelling dat voor alle beschermde soorten ontheffing moet worden 

verkregen voordat mag worden gestart met de werkzaamheden, is binnen deze AMvB ten dele 

losgelaten. Een aantal algemene soorten, de tabel 1-soorten, mag vanaf 2005 bij bepaalde 

activiteiten worden verstoord zonder dat daar vooraf een ontheffing voor is verkregen. Het gaat 

daarbij om de categorieën werkzaamheden ‘Beheer en onderhoud’ (bijvoorbeeld 

waterschapsbeheer, natuurbeheer, landbouw); ‘Bestendig gebruik’ (bijvoorbeeld recreatie of 

landbouw) en ‘Ruimtelijke ontwikkeling’ (bijvoorbeeld waterbouw, wegenaanleg). Activiteiten, die 

binnen deze categorieën vallen, kunnen onder voorwaarden zonder ontheffing worden 

uitgevoerd, óók als dit schadelijke effecten heeft voor bepaalde beschermde soorten. De 

zorgplicht blijft voor deze soorten echter gewoon gelden. Onderstaand is een stroomschema 

opgenomen met de bepalingen of een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig is. 



 

 

 

 
Stroomschema ruimtelijke ontwikkelingen en Flora- e n faunawet 

 

Zoals weergegeven in het stroomschema, geldt de vrijstelling alleen bij bepaalde activiteiten en 

alleen voor soorten vermeld in tabel 1. Voor de tabel 2 en 3 soorten is bij bepaalde activiteiten 

(zie schema) geen ontheffing wanneer deze activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door 

de Minister van LNV goedgekeurde en door de initiatiefnemer geaccordeerde gedragscode.  

 

Wanneer beschermde soorten worden aangetast die niet tot de algemene beschermde soorten 

behoren, dan moet een ontheffing worden gevraagd. Zoals weergegeven in het stroomschema 

gelden hiervoor verschillende criteria afhankelijk van de beschermde status: 



 

 

Algemeen voorkomende beschermde soorten (‘tabel 1-soorten’) 

Voor deze soorten geldt een vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig 

beheer en onderhoud of bestendig gebruik.  

 

Overige beschermde soorten (‘tabel 2-soorten’) 

Voor de overige beschermde soorten kan door het Ministerie van LNV ontheffing worden 

verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort 

(effecten op regionaal populatieniveau). Indien de gunstige staat van instandhouding van de soort 

wel in het geding komt, dienen mitigerende en/of compenserende maatregelen te worden 

getroffen.  

Voor initiatiefnemers die individueel of gezamenlijk beschikken over een door het Ministerie van 

LNV geaccordeerde gedragscode die aangeeft op welke wijze rekening wordt gehouden met 

beschermde soorten geldt voor deze soorten eveneens een vrijstelling.  

 

Extra beschermde soorten (‘tabel 3-soorten’) 

Voor extra beschermde soorten kan alleen ontheffing voor ontwikkelingen worden verleend indien 

aan de volgende criteria wordt voldaan: 

• Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; Dat betekent dat er alternatieven (zowel 

voor de locatie als voorgenomen ruimtelijke ingreep) onderzocht moeten worden voor de in 

het geding zijnde activiteit. 

• Er is sprake van de belangen, vermeld in art. 75, lid 4, sub a of genoemd in art. 2 van 

Vrijstellingsbesluit. Een essentiële ontheffingsgrond voor een ruimtelijk project of plan komt 

naar voren in art. 2 van het Vrijstellingsbesluit. Ontheffing kan worden verleend indien er 

sprake is van “dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van sociale en 

economische aard, en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten”. 

• Er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van de instandhouding van de soort op 

populatieniveau. Bij tabel 3-soorten kan het zijn dat schade aan een relatief klein aantal 

individuen reeds van invloed is op een (deel) populatie. 

 

Indien de gunstige staat van instandhouding van de betrokken soort(en) in het geding komt, 

dienen maatregelen te worden genomen om de instandhouding te garanderen. Dat kan door 

mitigerende en zonodig compenserende maatregelen te nemen. Of en welke mitigerende en/of 

compenserende maatregelen nodig zijn, kan de minister van LNV in de voorschriften bij de 

vergunning aangeven, veelal op voorstel van de initiatiefnemer. 

 

Vogels 

Vogels nemen in de Flora- en faunawet een bijzondere positie in. Voor het verstoren van 

broedende vogels tijdens het broedseizoen wordt in principe geen ontheffing verleend. Voor het 

aantasten van vogels geldt een zware toets, vergelijkbaar met die van tabel 3-soorten, waardoor 

de Minister enkel ontheffing verlenen kan voor overtreding van artikel 10 (opzettelijk verontrusten) 

nádat de uitgebreide toets doorlopen is. 

Voor het aantasten van vaste verblijfplaatsen voor diverse vogel soorten is ook een ontheffing 

nodig. Deze soorten zijn door de beoordelende instantie (DLG) enkele malen aangepast. De 

meest recente rechtsgeldige versie van de lijst noemt de volgende soorten [DLG werkdocument, 

2007]: Bosuil, Steenuil, Kerkuil, Ransuil, Oehoe, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte 

specht, Boomvalk, Torenvalk, Slechtvalk, Rode wouw, Zwarte wouw, Zeearend, Wespendief, 

Buizerd, Sperwer, Havik. Daarnaast dient nesten van Zwarte kraai en Roek in sommige gevallen 

behouden te blijven als basis voor nestgelegenheid van een deel van bovenstaande (roof)vogels. 



 

 

Zorgplicht  

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen; artikel 2, lid 1. De tekst daarvan is als 

volgt: “Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, 

evenals voor hen directe leefomgeving. artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in 

ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of 

nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 

handelen achterweg te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle 

maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen 

te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken.”  

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het 

geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent 

niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige 

wijze gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is.”  

 

Over de Rode lijst 

De Rode lijsten hebben geen wettelijke status. Soorten die op de Rode lijst zijn geplaatst, zijn 

alléén beschermd als ze ook in de Flora- en faunawet als beschermde soort zijn opgenomen. Een 

deel van de meest bedreigde dier- en plantensoorten heeft overigens eenzelfde status als de 

Habitatrichtlijnsoorten (zie eerder in deze bijlage onder extra beschermde soorten). 

 

 




