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1. Inleiding
In opdracht van de heer M. Kuper heeft Pasmaat Ecologie een quickscan uitgevoerd op het perceel
Veenhuizerweg naast het perceel 205. Op het perceel worden een schuur en een duiventil gesloopt voor
het bouwen van een woning. Verder wordt groen verwijderd, voor zover dat nodig is voor het bouwen van
een nieuwe woning. Het groen dat kan worden behouden, zal ook in stand worden gehouden.

Aanleiding voor het onderzoek
Voor de geplande werkzaamheden - die bestaan uit het slopen van een schuur en een duiventil en het
verwijderen van enig groen - is een quickscan Flora-fauna benodigd, om te voorkomen dat eventuele
beschermde flora en fauna wordt verstoord. Voorkomen dient te worden dat verblijfplaatsen van
beschermde (vogel) soorten worden aangetast of beschermde planten worden beschadigd. Indien dit het
geval is, dienen nadere maatregelen te worden genomen of dient een ontheffing te worden aangevraagd.
De werkzaamheden bij Pasmaat Ecologie zijn uitgevoerd door mevrouw LS. de Lange-Visser. Zij is IPCgecertificeerd deskundige op het gebied van flora- en faunawetgeving. Zij is hierbij geassisteerd door P.A.
Kamman van Pasmaat advies.
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2. Flora-en faunawet
De Flora- en faunawet regelt de wettelijke bescherming van de in het wild levende inheemse planten en
dieren. Deze bescherming houdt onder meer in dat handelingen waarmee beschermende dieren worden
verontrust, verjaagd gevangen of gedood verboden zijn. Ook het verontrusten en beschadigen van rust-en
voortplantingsplaatsen van beschermde dieren is verboden ( algemene verbodsbepalingen).
Bij de Flora- en faunawet horen tabellen met alle beschermde soorten. Vogelsoorten zijn niet in deze
tabellen opgenomen, omdat alle soorten in Nederland beschermd zijn.
Bij de Flora- en faunawet horen tabellen met alle beschermde soorten. Vogelsoorten zijn niet in deze
tabellen opgenomen, omdat alle soorten in Nederland beschermd zijn.
Tabel 1 is een lijst met algemene soorten, waarvoor vrijstelling geldt onder meer voor ruimtelijke
ontwikkeling.
Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd conform een goedgekeurde gedragscode geldt voor tabel 2
en 3 een vrijstelling, voor activiteiten die als ‘bestendig beheer en onderhoud’ worden gekwalificeerd.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder onderhavig project valt, is er alleen vrijstelling mogelijk voor de
soorten als genoemd in tabel 2 indien er een goedgekeurde gedragscode is opgesteld. Als er soorten uit
tabel 3 voorkomen, waarop een negatieve invloed is te verwachten, dan moet er ontheffing worden
aangevraagd.
De belangrijkste natuurwaarden zijn vastgelegd in het gebiedsgerichte beleid. Hiervoor zijn
Natuurbeschermingsgebieden, Habitatrichtlijngebieden en Vogelrichtlijngebieden aangewezen.

2.1 Gebiedsbescherming
Voor de gebiedsbescherming zijn in het kader van de Europese richtlijnen in Nederland speciale
beschermingszones aangewezen met een hoge wettelijke bescherming. Hiervoor zijn Natura 2000gebieden en gebieden - onderdeel uitmakend - van het Nationaal Natuurnetwerk opgenomen. Het
plangebied is niet in of in de directe omgeving van een dergelijk gebied gelegen.
2.2 Soortbescherming
Op basis van de Flora- en faunawet zijn gebieden aangewezen voor de bescherming van dier- en
plantensoorten. De werkingssfeer van de Flora- en faunawet is niet beperkt tot of gerelateerd aan speciaal
aangewezen gebieden, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming. Op grond van de Flora- en
faunawet gelden algemene verboden tot het verwijderen van groeiplaatsen van beschermde
plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van
beschermde diersoorten.
2.3 Zorgplicht
De zorgplicht Flora- en faunawet is mede van toepassing op de beschermde soorten waarvoor geen
ontheffing hoeft te worden verkregen. Dit houdt in, dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor
alle in het wild levende dieren en planten (inclusief hun leefomgeving).
Concreet betekent dit dat bij een ruimtelijke ingreep rekening moet worden gehouden met alle aanwezige
dieren en planten door middel van planning en uitvoering. Voor alle in het wild levende dieren geldt de
zorgplicht. Dit houdt in dat deze dieren gedurende de werkzaamheden zoveel mogelijk moeten worden
ontzien.
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3. Doelstelling van het onderzoek en onderzoeksmethode
Het onderzoek heeft tot doel vast te stellen of de geplande ingrepen van invloed zijn op beschermde
(vogel)soorten en of rekening gehouden dient te worden met deze soorten, hetzij in het zoeken naar
alternatieven voor de geplande werkzaamheden, hetzij in het aanvragen van een ontheffing in het kader
van de Flora- en faunawet
Onderzoeksmethode
De quickscan geeft een goede indruk van de al dan niet aanwezigheid en het normaliter voorkomen van
alle beschermde soorten en is opgesteld aan de hand van bronnenonderzoek en een oriënterend
locatiebezoek, wat overigens een momentopname is. Tevens is globaal inzicht verkregen in de mogelijke
effecten van de werkzaamheden op de aanwezige soorten, voor zover deze soorten nu reeds aanwezig
zijn. Indien uit het onderzoek blijkt dat beschermde Flora-en fauna aanwezig zijn dient het schadelijke
effect van de activiteiten op de aanwezige soorten vastgesteld te worden en dient mogelijk een ontheffing
in het kader van de Flora- en faunawet te worden aangevraagd. Het gehele perceel en de schuur en
duiventil zijn onderzocht op geschiktheid van verblijfs- of foerageergebied voor soorten.

5. Locatieonderzoek
Het locatieonderzoek is uitgevoerd op donderdag 18 februari door L.S. de Lange-Visser van Pasmaat
Ecologie. Zij is hierbij geassisteerd door P.A. Kamman van Pasmaat Advies. Hierbij is het plangebied
onderzocht op mogelijke verblijfplaatsen van zoogdieren en op de aanwezigheid van beschermde soorten,
nesten en de mogelijkheden voor eventuele nesten/ verblijfplaatsen voor jaarrond beschermde soorten.
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De aanwezige struiken en bomen op het perceel zijn onderzocht op mogelijke nesten van vogelsoorten en
verblijfplaatsen van zoogdieren, deze zijn niet aangetroffen. Aan de voorzijde staat een naaldboom die niet
gekapt wordt, in deze boom is een nest aangetroffen welke niet een jaarrond beschermd is. Het overige
groen bestaat uit gras met daarop gangbare ruigtesoorten/onkruid en struiken.

5

2
Project
Opdrachtgever
Projectplaats

: Quickscan Flora en fauna
: De heer M. Kuper
: Veenhuizerweg naast het perceel 205.

Projectnummer
Datum

: PS.2016.601
: 22 februari 2016

De schuur en de duiventil zijn onderzocht op mogelijke verblijfplaatsen van vogels en zoogdieren, deze zijn
niet aangetroffen en hiervoor ook niet geschikt.

6

2
Project
Opdrachtgever
Projectplaats

: Quickscan Flora en fauna
: De heer M. Kuper
: Veenhuizerweg naast het perceel 205.

Projectnummer
Datum

: PS.2016.601
: 22 februari 2016

De bebouwing is niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Huismussen, die het jaarrond beschermd
en aanwezig zijn, zijn niet aangetroffen. Ook overige mussen zijn niet aangetroffen. Overige beschermde
Flora-en fauna is ook niet aangetroffen.
Ook is geen aanleiding om aan te nemen dat het plangebied buiten het broedseizoen wordt gebruikt als
habitatgebied.
Weliswaar heeft dit onderzoek buiten het broedseizoen plaatsgevonden, toch is dit representatief omdat
aan de hand van eventuele sporen kan worden beoordeeld of soorten al dan niet voorkomen binnen het
broedseizoen.
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9 Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de quickscan die is uitgevoerd binnen het plangebied kan worden uitgesloten dat de
voorgenomen werkzaamheden van invloed kunnen zijn op beschermde soorten vanuit de Flora- en
faunawet, waar het gaat om vogels, planten, zoogdieren, reptielen en amfibieën, indien de aanbevelingen
worden opgevolgd. De bebouwing is niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen en er zijn geen
aanwijzingen dat mussen gebruik maken van het groen of de te slopen bebouwing.
Deze zijn niet aangetroffen en worden op basis van de quickscan niet binnen het plangebied verwacht,
voor wat betreft de locatie waar de ontwikkeling plaats zal vinden. Wel dient de zorgplicht (zie
aanbevelingen) in acht te worden genomen, indien toch soorten worden aangetroffen binnen het
werkgebied tijdens de werkzaamheden.
Voor de ontwikkeling van de onderzoekslocatie is geen ontheffingsaanvraag in het kader van de
Flora- en faunawet artikel 75 noodzakelijk.

Aanbeveling:
Wij adviseren de opdrachtgever om de bomen en de struiken tijdig (voor het broedseizoen) te verwijderen.
Voor het betreffende gebied geldt hiervoor echter wel een kapvergunningsplicht.
Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora en faunawet (zie 2.3) dient bij de uitvoering van
de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor in het wild levende dieren en hun
leefomgeving.
Vogels en zoogdieren
Indien verstorende werkzaamheden binnen het broedseizoen gaan plaatsvinden, dient zeker te zijn dat er
geen broedgevallen binnen de invloedsfeer van deze werkzaamheden aanwezig zijn.
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