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SAMENVATTING 

 
In opdracht van VanWestreenen BV heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau, in het kader van 
de Wet natuurbescherming (Wnb), een nader onderzoek naar huismussen en steenuilen 
uitgevoerd. 
 
Het plangebied ligt ten noordoosten van de bebouwde kom van Apeldoorn en betreft een 
voormalig agrarisch perceel met diverse opstallen.   
 
De initiatiefnemer is voornemens alle opstallen te amoveren ten behoeve van de bouw van 
twee vrijstaande woningen met bijgebouw. In dit kader kunnen eventueel enkele 
groenstructuren worden gerooid. Oppervlaktewater zal niet worden gedempt. Het plangebied 
zal landschappelijk worden ingepast. 
In bovenstaande kader is in november 2016 een quickscan flora en fauna (Q2016.110.2- 
Quickscan flora en fauna Kraaienjagersweg 7 te Beemte Broekland, EcoTierra- ecologisch 
adviesbureau, geactualiseerde versie januari 2017) uitgevoerd om vast te stellen of de beoogde 
ingrepen een overtreding van de Wet natuurbescherming tot gevolg zouden hebben. 
In de rapportage wordt geadviseerd om een nader onderzoek naar de huismus en de steenuil 
uit te laten voeren. 
 
Dit nadere onderzoek heeft op 1 en 15 maart, 5 en 10 april en 3 mei 2017 plaatsgevonden. 
 

 

Op basis van de nadere onderzoeken kan worden geconcludeerd dat er geen procedurele 
gevolgen zijn ten gevolge van de voorgenomen ingrepen.  

→ Een ontheffing in het kader van de Wnb is niet noodzakelijk; 
→ Voor algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling als het 

ruimtelijke ingrepen betreft; 
→ De zorgplicht is altijd van toepassing; 
→ De aanbevelingen in de quickscan flora en fauna dienen nageleefd te worden.  
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1   INLEIDING 
 
In opdracht van VanWestreenen BV heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau, in het kader van 
de Wet natuurbescherming (Wnb), een nader onderzoek naar huismussen en steenuilen 
uitgevoerd. 
 
1.1 Aanleiding 
 
De initiatiefnemer is voornemens alle opstallen te amoveren ten behoeve van de bouw van 
twee vrijstaande woningen met bijgebouw. In dit kader kunnen eventueel enkele 
groenstructuren worden gerooid. Oppervlaktewater zal niet worden gedempt. Het plangebied 
zal landschappelijk worden ingepast. 
In bovenstaande kader is in november 2016 een quickscan flora en fauna (Q2016.110.2- 
Quickscan flora en fauna Kraaienjagersweg 7 te Beemte Broekland, EcoTierra- ecologisch 
adviesbureau, geactualiseerde versie januari 2017) uitgevoerd om vast te stellen of de beoogde 
ingreep een overtreding van de Wet natuurbescherming tot gevolg zou hebben. 
In de rapportage wordt geadviseerd om een nader onderzoek naar de huismus en de steenuil 
uit te laten voeren. 
 
1.2 Doelstelling 
 
Het doel van de nadere onderzoeken is inzicht geven of de voorgenomen activiteiten een 
overtreding van de vigerende natuurwetgeving tot gevolg hebben. 
 
Om dit inzicht te verkrijgen worden onder andere de volgende vragen beantwoord; 
• zijn er binnen het plangebied vaste verblijfplaatsen van huismussen (en hoeveel) of 

steenuilen aanwezig? 
• betreft het plangebied, buiten vaste verblijfplaatsen, een significant onderdeel van het 

functionele leefgebied van de onderzochte soorten? 
• hebben de voorgenomen activiteiten een (significant) negatief effect op deze soorten? 
• dienen er mitigerende maatregelen genomen te worden? 
• dient er een ontheffing aangevraagd te worden? 
 

1.3 Volledigheid onderzoek 
 

Het onderzoek is onder andere uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethodes zoals 
beschreven in de soortenstandaarden van de RVO (soortenstandaard Huismus en Steenuil, 
versie 2.0 december 2014) en STONE. 
Door het hanteren van protocollen, soortenstandaarden en overige goedgekeurde 
inventarisatiemethodes kan bij een eventuele zienswijze worden aangetoond dat de 
noodzakelijke onderzoeksinspanning is verricht. Mogelijk zijn er, ondanks de volledigheid van 
het onderzoek, exemplaren niet waargenomen. Ondanks de meerdere onderzoeksrondes blijft 
er sprake van momentopnamen.  
 
1.4 Geldigheidsduur rapport 
 
Voor Habitatrichtlijnsoorten en vogels met een jaarrond beschermd nest dient maximaal drie 
jaar als geldigheidsduur te worden gehanteerd.  
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2   ONDERZOEKSOPZET 
 
Om een goed beeld te verkrijgen hoe en of het plangebied gebruikt wordt door de genoemde 
soorten is het plangebied in 2017 meerdere malen bezocht in de daarvoor geschikte periodes 
en onder de juiste weersomstandigheden. 
 

Datum  Tijdstip Soort Weersgesteldheid  

01-03-2017 
15-03-2017 
05-04-2017 
10-04-2017 
03-05-2017 

Avond/ nacht 
Avond/ nacht 
Overdag 
Avond/ nacht 
Overdag 

Steenuil 
Steenuil  
Huismus 
Steenuil 
Huismus 

09°C- 7°C, droog, 2 Bft 1, half bewolkt 
11°C- 5C, droog, 3 Bft, bewolkt 
13°C, droog, 2 Bft, half bewolkt 
13°C- 11°C, droog, 2 Bft, helder 
14°C, wisselvallig, 3 Bft, bewolkt 

Tijdens de dagonderzoeken is er eveneens gelet op sporen van steenuil. 

 
De onderzoeken naar steenuil en huismus zijn uitgevoerd op basis van de soortenstandaard 
Steenuil en Huismus (RVO, versie 2.0 2014). 
Tijdens het steenuilenonderzoek is de inventarisatiemethode gehanteerd zoals beschreven op 
de site van STONE, namelijk het uitlokken van een territoriumroep. Hiervoor is gebruik gemaakt 
van het geluidsbestand op de site, afgespeeld via de telefoon en een bluetooth speaker. De 
speaker is op meerdere punten (meerdere malen per punt) binnen en rondom het plangebied 
geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1: Methodiek onderzoek naar steenuil (bron: www.steenuil.nl (STONE).  

 

http://www.steenuil.nl/
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Gedurende de huismussenonderzoeken is het onderzoeksgebied eveneens onderzocht op 
sporen van steenuil. 
 
Het huismussen- en deels het steenuilenonderzoek is uitgevoerd door een ecoloog met een 
relevante HBO-opleiding en ruime ervaring met het uitvoeren van quickscans. Tevens worden 
door de ecoloog diverse relevante cursussen gevolgd, symposia en congressen bezocht en 
diverse vakbladen en nieuwsbrieven gelezen om de laatste ontwikkelingen te volgen. De 
onderzoeker is in het bezit van diverse certificaten, waaronder ‘Zorgvuldig handelen Flora- en 
faunawet, ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, niveau 4. IPC Groene Ruimte (door Stadswerk 
erkend certificaat)’. 
 
Het steenuilenonderzoek is grotendeels uitgevoerd door de heer J. ten Hoopen van ecologisch 
adviesbureau OneNature. Dit adviesbureau heeft ruime ervaring met het uitvoeren van 
steenuilonderzoeken. 
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3   PLANGEBIED EN BEOOGDE INGREPEN  
 
In dit hoofdstuk zijn de onderzoekslocatie en de voorgenomen activiteiten beschreven. Op 
onderstaande afbeelding is het plangebied weergegeven waarbinnen de activiteiten 
daadwerkelijk plaatsvinden.  
 
3.1 Huidige situatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Afbeelding 2: Situering plangebied (bron: Gelderland.nl, luchtfoto 2015).  
 

Het plangebied ligt ten noordoosten van de bebouwde kom van Apeldoorn en betreft een 
voormalig agrarisch perceel met diverse opstallen. De opstallen bestaan uit een woning, welke 
sinds 2015 leegstaat, en diverse (kap)schuren/ stallen. Sommige opstallen staan leeg, de 
overige opstallen worden gebruikt als opslaglocatie voor hout, stro en materiaal. Slechts een 
deel van de opstallen heeft beschot/isolatiemateriaal.  
Er zijn weinig groenstructuren aanwezig binnen het plangebied. Enkel langs de 
Kraaienjagersweg en aan de achterzijde van het perceel zijn wat bomen aanwezig. Rondom de 
opstallen is het vrijwel geheel verhard. 
De omgeving is open en weids en bestaat met name uit agrarische gras- en akkerlanden. 
 
3.2 Gewenste toekomstige situatie en voorgenomen ingrepen 
 
De initiatiefnemer is voornemens alle opstallen te amoveren ten behoeve van de bouw van 
twee vrijstaande woningen met bijgebouw. In dit kader kunnen eventueel enkele 
groenstructuren worden gerooid. Oppervlaktewater zal niet worden gedempt. Het plangebied 
zal landschappelijk worden ingepast.  
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4   BEVINDINGEN VELDONDERZOEKEN 
 
Hieronder worden de bevindingen van de veldonderzoeken besproken. 
 
Huismus 
Er zijn tijdens de veldonderzoeken geen huismussen binnen of nabij het plangebied 
waargenomen. Op het erf dat ten noordwesten van het plangebied is gelegen is de huismus 
auditief waargenomen. Dit erf heeft veel groenstructuren, waaronder hagen, en geschikte 
opstallen. De kans is groot dat de soort hier broedt. 
 
Steenuil 
Er is op geen enkele avond een respons gekomen op het afgespeelde territoriumroepje of een 
zichtwaarneming geweest. Tevens zijn er geen verse sporen, zoals braakballen, veren of 
fecaliën, aangetroffen. Er zijn tijdens de huismussenonderzoeken geen zonnende exemplaren 
waargenomen.  
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5   EFFECTENBEOORDELING 
 
Er wordt in het kader van de vigerende wetgeving nagegaan of beschermde vaste rust- en 
verblijfplaatsen van steenuil of huismus door het project opzettelijk worden aangetast 
(vernield, beschadigd of ongeschikt gemaakt) of dat dieren opzettelijk worden verontrust, 
verjaagd of gedood. Verder is er gekeken of er invloeden zijn die leiden tot een verminderde 
geschiktheid als foerageergebied waarbij het een zodanig belang betreft dat bij het wegvallen 
van deze functie ook vaste rust en verblijfplaatsen niet langer kunnen functioneren. 
 
Huismus 
Er zijn geen jaarrond beschermde nesten van de huismus aanwezig binnen het plangebied. De 
beoogde ingreep zal derhalve geen overtreding van de Wet natuurbescherming tot gevolg 
hebben aangaande deze soort. 
 
Steenuil 
Er is geen jaarrond beschermd nest van de steenuil aanwezig binnen het plangebied. De 
beoogde ingreep zal derhalve geen overtreding van de Wet natuurbescherming tot gevolg 
hebben aangaande deze soort. 
 
De zorgplicht 
 

De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de 
in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving 

 
Voor alle soorten geldt een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende 
maatregelen neemt om schade aan deze soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden 
zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. 
De kwetsbare perioden zijn niet voor alle verschillende soortgroepen gelijk. Als “veilige” 
periode voor alle groepen geldt in het algemeen de periode van half oktober tot eind 
november, de periode waarin de voortplantingstijd achter de rug is en dieren als de egel en 
amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Bovendien zijn de houtduiven uit het laatste legsel dan 
waarschijnlijk ook al uitgevlogen. 
Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de kwetsbare 
perioden van de betreffende soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd 
ongeschikt is als leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld vegetatie gedurende het 
groeiseizoen kort gemaaid worden, zodat er geen vogels gaan broeden en het tegen de winter 
ook ongeschikt is voor kleine zoogdieren die in winterslaap gaan.  
Indien tijdens de werkzaamheden beschermde soorten worden aangetroffen, dient schade aan 
de exemplaren zoveel mogelijk voorkomen of beperkt te worden. 
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6   CONCLUSIE EN VRIJBLIJVEND ADVIES 

 
6.1 Conclusie 
 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek is beoordeeld of er procedurele gevolgen zijn 
betreffende de vigerende (natuur)wetgeving. 
 

Conclusie 

Soorten 
 
 
 
 

 

Huismus 
Er zijn geen jaarrond beschermde nesten of exemplaren van de 
huismus aangetroffen. 

Steenuil 
Er zijn geen jaarrond beschermd nest of exemplaren van de steenuil 
aangetroffen. 

 

6.2 Vrijblijvend advies 
 
Bij de nieuwbouw kan rekening worden gehouden met huismussen door zogenaamde 
vogelvides (o.a. te vinden op monier.nl), of een dergelijke constructie toe te passen, in 
plaats van vogelschroot.  
Tevens kunnen speciale nestkasten voor deze soort worden ingebouwd of worden 
aangebracht.  
Bij de groeninrichting van het plangebied kan eveneens rekening worden gehouden met de 
huismus 
Over dit zogenaamde natuur-inclusief bouwen is tegenwoordig veel te vinden op internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3: Voorbeelden externe en inbouwkasten  (bron: Vivara pro.nl). 
 

 
 

Op basis van de nadere onderzoeken kan worden geconcludeerd dat er geen procedurele 
gevolgen zijn ten gevolge van de voorgenomen ingrepen.  

→ Een ontheffing in het kader van de Wnb is niet noodzakelijk; 
→ Voor algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling als het 

ruimtelijke ingrepen betreft; 
→ De zorgplicht is altijd van toepassing; 
→ De aanbevelingen in de quickscan flora en fauna dienen nageleefd te worden. 

http://www.monier.nl/
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BIJLAGE 1 

 

  WETTELIJK KADER 
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Wet natuurbescherming (Wnb) 
 
De Flora- en faunawet is op 1 januari 2017 overgaan in de Wet natuurbescherming (Wnb). 
Deze wet dient ter vervanging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en 
de Boswet en heeft als doel te komen tot één integrale en vereenvoudigde regeling van de 
natuurbescherming. Hierbij is de Europese regelgeving als uitgangspunt genomen. 
In de wet is nog steeds een deling van bescherming van soorten en gebieden (Natura2000). 
 
Soortenbescherming 
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de 
Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag 
van Bern en het Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die 
vanuit nationaal oogpunt beschermd worden.  
Alle vogels, in totaal ruim 700 soorten, zijn beschermd (Vogelrichtlijn). Sommige soorten 
genieten een extra bescherming onder het verdrag van Bern en/of van sommige soorten is het 
nest jaarrond beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale 
soorten beschermd. 
 
- Verbodsbepalingen 
 
Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor 
vrijstelling of ontheffing van de verboden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen, ministerie EZ, versie 1.3 december 2016). 
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De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming 
sluiten vrijwel één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.  
De verbodsbepalingen zijn gericht op de bescherming van individuen van soorten.  
 
 Verstoring van vogels is niet verboden indien de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de 
staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 4 en lid 5). Het is aan 
de initiatiefnemer om zich ervan te vergewissen – en waar nodig aan te kunnen tonen - dat de 
op zich verstorende activiteit geen bedreiging vormt voor de vogelsoort en aldus niet leidt tot 
verslechtering van de staat van instandhouding van de betreffende soort. 
Het verbod om dieren opzettelijk te doden of te vangen en het verbod om vaste 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of vernielen, is níet van 
toepassing op de bosmuis, huisspitsmuis of veldmuis, voor zover deze dieren zich in of op 
gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ontheffing of vrijstelling 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan 
drie criteria zijn voldaan: 

→ Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen  
 andere bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is. 

→ Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet   
genoemd belang staan. De wet geeft voor de verschillende 
beschermingsregimes aan wat die belangen zijn. 

→ Ten slot mag de ingreep geen afreuk doen aan de staat van instandhouding      
 van de soort. 

 
De drie criteria op grond waarvan van de verbodsbepalingen afgeweken kan worden, zijn 
eveneens uit deze twee richtlijnen overgenomen. Dat betekent dat de verbodsbepalingen niet 
overtreden mogen worden, tenzij men een ontheffing kan krijgen (het zogenoemde ‘nee, tenzij-
principe’). 
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Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 
handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale 
verordening of een gedragscode. 
Vrijstellingen kunnen in principe gelden voor alle drie de beschermingsregimes. Vrijstellingen 
van verbodsbepalingen zoals die gelden voor Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijnsoorten, kunnen 
alleen verleend worden voor in de Europese Vogelrichtlijn of Europese Habitatrichtlijn 
genoemde belangen. Om soorten vrij te stellen, zal altijd voldaan moeten zijn aan de vereisten 
van de wet, met name de afweging dat de vrijstelling geen afbreuk mag doen aan het streven 
de populatie van de betrokken soort in hun natuurlijk verspreidingsgebied in een gunstige staat 
van instandhouding te laten voortbestaan (voor Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten) dan 
wel dat de vrijstelling niet leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van 
vogelsoorten. 

 
 
 
 
 
 
 

Voor vogels beschermd onder de Vogelrichtlijn kan ontheffing of vrijstelling worden 
verleend op grond van de volgende belangen: 
• in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
• in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
• ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 
• ter bescherming van flora of fauna; 
• voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee 
samenhangende teelt; 
• om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van 
bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde 
omstandigheden toe te staan. 
 
Voor soorten beschermd onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern of het Verdrag 
van Bonn kan ontheffing of vrijstelling worden verleend op grond van de volgende 
belangen: 
• in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de 
instandhouding van de natuurlijke habitats; 
• ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom; 
• in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van 
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip 
van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 
• voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe 
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of 
• om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en 
binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van 
bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een 
beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen 
soort te plukken of onder zich te hebben. 

Belangen voor ontheffingsverlening of vrijstelling onder de Wet natuurbescherming 
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Voor andere, 'nationaal' beschermde soorten kan ontheffing of vrijstelling worden 
verleend op grond van de volgende belangen: 
• de belangen die gelden voor soorten van de Habitatrichtlijn zoals hierboven genoemd; 
• in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 
daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
• ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 
industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen; 
• ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter 
plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale 
draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden; 
• ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer; 
• in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een 
bepaald gebied, 
• in het algemeen belang van de betreffende soort. 
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LIJSTEN BESCHERMDE SOORTEN  
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