














Aanvulling Mitigatieplan Molenallee 9-11
Loenen
Reden voor aanvulling
Ten noorden van het plangebied aan de Molenallee 9-11 is een bedrijventerrein
gelegen. Ten behoeve van een mogelijke uitbreiding van dit bedrijventerrein
zijn haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Eén van deze
haalbaarheidsonderzoeken heeft betrekking op Flora en Fauna.
Ecologisch adviesbureau Econsultancy heeft dit onderzoek uitgevoerd. Daarbij
is vastgesteld dat het plangebied aan de Molenallee 9-11 in gebruik is door een
steenuil (Athene noctua). Met deze soort is in het eerder door MIECON
opgestelde plan van aanpak geen rekening gehouden omdat deze is gebaseerd
op een quickscan waarin deze soort over het hoofd is gezien. Vandaar deze
aanvulling op het reeds bestaande plan van aanpak.
Een andere reden voor deze aanvulling is de volgende. Voorafgaand aan dit
Mitigatieplan is een Quick-scan Flora- en Faunawet opgesteld door Ecologisch
Adviesbureau Mulder uit Apeldoorn. In het betreffende rapport staan twee
constateringen die onjuist zijn:

1. op pagina 3 en 18 wordt gesteld dat alle opstallen gesloopt zullen
worden. Dit is niet juist. Het woonhuis blijft staan en gebouw C blijft
gedeeltelijk staan (50%). De negatieve effecten van het plan worden
hierdoor iets, doch niet significant, kleiner. Voor de conclusies en
aanbevelingen uit de quickscan heeft deze correctie dan ook geen
consequenties.

2. op pagina 18 wordt gesteld dat het plan voor uitbreiding van
industrieterrein Kieveen een definitief plan betreft. De plannen voor
Kieveen zijn echter nog niet definitief, en zeker niet ten tijde van het
opstellen van de quickscan door bureau Mulder. Al dan niet doorgaan van
plannen voor uitbreiding van bedrijventerrein Kieveen hebben uiteraard
invloed op de omgeving. Omdat de quickscan uitgaat van een situatie
waarbij de plannen voor uitbreiding van Kieveen doorgang zullen vinden
zijn de conclusies en aanbevelingen die daarin getrokken worden voor de
locatie Molenallee eerder te verstrekkend dan dat ze te rooskleurig
zouden zijn. Bijstelling van de inhoud van het rapport Mulder is dan ook
niet nodig.

Concluderend kan worden gesteld dat de Quickscan door Ecologisch
Adviesbureau Mulder weliswaar twee feitelijke onjuistheden bevat, maar dat
daardoor de conclusies geen correctie behoeven. In het door bureau Miecon
opgestelde Mitigatieplan en in deze aanvulling daarop wordt van de juiste
uitgangspunten uitgegaan. 

Wetgeving
Voor aantasting van een vaste rust- of verblijfplaats van een steenuil is het niet
mogelijk om een ontheffing te verkrijgen. Ten aanzien van steenuil worden



deze alleen nog verleend op basis van een wettelijk belang uit de
Vogelrichtlijn. Ruimtelijke ontwikkeling valt niet onder een dergelijk belang.
Het is dus belangrijk om de ecologische functionaliteit van het plangebied te
behouden en zodoende de Flora- en faunawet niet te overtreden.

Mitigatie
Om de ecologische functionaliteit van het plangebied voor steenuilen te
behouden, bestaan er veel mogelijkheden. In de plannen voor de ruimtelijke
ontwikkeling wordt al rekening gehouden met de aanleg van een houtsingel,
een natte ruigte, een nat bos en grasland. Al deze elementen dragen bij tot
een hogere geschiktheid van het plangebied voor steenuilen ten opzichte van
de huidige situatie.
In aanvulling op de aanleg van de geschikte habitat moeten er ook een tweetal
kasten worden bijgeplaatst op strategische plaatsen. De eerste nestkast moet
worden geplaatst op de overgang van de houtsingel naar de natte ruigte. De
tweede kast dient te worden geplaatst op de overgang van houtsingel naar
grasland. Het plaatsen van de kasten dient ook te gebeuren als de steenuilen
zich op dit moment ophouden in bebouwing die behouden blijft. Het is
namelijk niet in te schatten of de dieren het erf verlaten door alle
bouwwerkzaamheden of door het gebruik van het plangebied. Het plaatsen van
de kasten ondervangt dit probleem.
Steenuilen jagen vanaf uitkijkposten zoals weipalen of knotwilgen. Ook hierin
moet worden voorzien. Het plaatsen van dikke, kastanjehouten palen heeft
hierbij de voorkeur boven verduurzaamde, houten palen.
Door het onderhoud van het plangebied niet te zorgvuldig uit te voeren,
ontstaan structuurrijke overgangen. In deze overgangen kan voldoende
voedselaanbod worden gevonden door de steenuilen.
Bij de mitigerende maatregelen voor vleermuizen wordt gebruik gemaakt van
sterke gevelverlichting om de dieren uit de te slopen bebouwing te
verwijderen. Ten aanzien van de aanwezigheid van steenuilen is het
noodzakelijk hier rekening mee te houden en de verlichting nauwkeurig te
richten op het gebouw dat gesloopt gaat worden. Uitstraling van licht moet tot
een minimum worden beperkt.

Planning
Steenuilen beginnen vanaf eind februari te baltsen. Vanaf maart wordt de
broedlocatie uitgekozen. Het is dus belangrijk om voor maart al de nestkasten
te hebben geplaatst. Als dit niet gebeurt, dan bestaat de kans dat de dieren
gaan broeden in een van de gebouwen die voor vleermuizen ongeschikt
gemaakt moet worden. Dit kan dan niet doorgaan zolang de steenuilen er
broeden. Als de steenuilen gaan broeden in panden die niet gesloopt gaan
worden of die niet geschikt zijn voor vleermuizen, dan is er niets aan de hand.


