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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aanleiding voor dit verkennend onderzoek (quickscan) vormt de ontwikkeling van een 
stedelijk dienstenterrein. Ten behoeve van deze ruimtelijke ontwikkeling vindt een her-
ziening plaats van het vigerende bestemmingsplan.  
 
Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot 
actuele natuurwetgeving, met name de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en 
faunawet. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwa-
ren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit 
kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee sa-
menhangende consequenties vanuit de actuele natuurwetgeving. Dit wordt gedaan op 
basis van een quickscan. In deze rapportage zijn de resultaten van de quickscan be-
schreven. Op onderstaande figuur is de onderzoekslocatie weergegeven. 
 
          
          
          
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 Doel 

In ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, is in het kader van de uitvoerbaar-
heid inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden. Er 
dient te worden aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. Het doel van voorliggende 
quickscan is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen ingreep met de Flo-
ra- en faunawet en/of de Natuurbeschermingswet 1998 en het bepalen of de aanvraag 
van een ontheffing noodzakelijk is. 

Figuur 1: Locatie plangebied (Google maps, 2010) 

Brunssum 
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1.3 Opbouw rapport 

In de inleiding wordt beschreven waarom deze quickscan is uitgevoerd en met welk 
doel. Vervolgens wordt in hoofdstuk twee algemene informatie verwoord over de na-
tuurwetgeving, waaronder de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. 
In hoofdstuk drie wordt de huidige en toekomstige situatie van het plangebied be-
schreven en de ligging ten opzichte van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en Natura 
2000-gebieden. In hoofdstuk vier wordt de gebruikte methode voor de uitvoering van 
deze quickscan omschreven. In hoofdstuk vijf staan de resultaten van deze quickscan 
flora en fauna. Deze zijn onderverdeeld in de resultaten van de literatuurstudie, het 
veldbezoek en de interpretatie van de gevonden gegevens door het leggen van een re-
latie tussen beide soorten resultaten. In hoofdstuk zes worden de resultaten uit hoofd-
stuk vijf getoetst aan de Flora- en faunawet. Hieruit komen conclusies en aanbevelin-
gen voort, die worden omschreven in hoofdstuk zeven. Het laatste hoofdstuk geeft de 
gebruikte bronnen voor dit onderzoek weer. Achter dit hoofdstuk bevindt zich een bijla-
ge, die algemene informatie verschaft met betrekking tot de Flora- en faunawet.  
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2 Natuurwetgeving en -beleid 

2.1 Algemeen 

De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, namelijk een soortgericht spoor (Flora- 
en faunawet) en een gebiedsgericht spoor (Natuurbeschermingswet 1998). De Flora- 
en faunawet richt zich op de bescherming van soorten en de Natuurbeschermingswet 
1998 op de bescherming van gebieden. Met de Flora- en faunawet en de Natuurbe-
schermingswet 1998 is de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving 
geïmplementeerd.  
 

2.2 Flora- en faunawet 

Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en 
fauna. Vanuit deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de 
hoogte te zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 
projectgebied. De Flora- en faunawet gaat uit van het 'Nee, tenzij'-principe. Bepaalde 
handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde soorten in het ge-
ding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk. 
 
Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Flora- en faunawet wordt verwezen 
naar bijlage 1. 
 

2.3 EHS en Natura 2000 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het natuurbeleid. De EHS is in pro-
vinciale structuurvisies uitgewerkt. Ruimtelijke plannen van gemeenten moeten hier-
aan worden getoetst. Natura 2000-gebieden zijn beschermd via de Natuurbescher-
mingswet 1998 en hebben derhalve een wettelijke status. In of in de nabijheid van de 
EHS en Natura 2000 geldt het ‘Nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen ontwikke-
lingen toegestaan als deze ontwikkelingen de wezenlijke kenmerken of waarden van 
het gebied aantasten.  
 
Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Natuurbeschermingswet en de Eco-
logische Hoofdstructuur wordt verwezen naar respectievelijk bijlage 2 en 3. 
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3 Gebiedsbeschrijving 

3.1 Huidige situatie  

In onderstaande figuur 2 is middels de rode lijnen de afbakening van het plangebied 
weergegeven. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Begrenzing plangebied (www.bingmaps.nl, 2010) 

 
Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Pretoriastraat en aan de 
noordzijde door de Emmaweg. De zuid- en oostzijde wordt begrensd door bosschages 
en houtwallen. De locatie bestaat uit een braakliggend terrein met ruigtekruiden, waar-
onder de grote kaardenbol (figuur 3, impressie plangebied).  
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Figuur 3: Impressie plangebied (Croonen Adviseurs, 2010) 

 

3.2 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden 

Natuurbeschermingswet 
Op ongeveer 1,8 kilometer ten zuidoosten van het plangebied ligt het Natura 2000-
gebied Brunssumerheide.  
 
Ecologische Hoofdstructuur 
Het plangebied maakt volgens het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) deel uit 
van de EHS. Bij brief van 5 oktober 2010 heeft de provincie echter meegedeeld dat dit 
een kaartfout betreft en dat zij besloten heeft dit te herstellen naar perspectief ‘stede-
lijk gebied’. 
 

3.3 Toekomstige situatie 

De ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit de aanleg van een stedelijk dienstenterrein.  
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4 Methode 

4.1 Literatuurstudie 

Allereerst heeft er een literatuurstudie plaatsgevonden om na te gaan welke biotopen 
en daaraan verbonden (strikt beschermde) soorten in het plangebied worden verwacht.  
 
Via de website natuurloket.nl heeft een eerste verkenning plaatsgevonden van aanwe-
zige soorten in het kilometerhok waarin het plangebied ligt.  
 
Daarnaast is de CD ‘Rekening houden met Habitatrichtlijnsoorten in Noord-Brabant’ 
geraadpleegd.  
 
Uit de landelijke verspreidingsatlassen blijkt dat in of nabij het plangebied in het verle-
den diverse strikt beschermde soorten zijn aangetroffen. Exacte locaties of datering 
van de waarnemingen zijn daarbij niet bekend. Deze gegevens hebben veelal betrek-
king op atlasblokken (5x5 kilometer). De soortgegevens hebben daarom betrekking op 
de regio en niet specifiek op het onderzoeksgebied.  
 
De website www.waarneming.nl is daarnaast eveneens geraadpleegd. Een groot aantal 
amateurs kan op deze website natuurwaarnemingen kwijt. De site wordt redelijk goed 
gecontroleerd middels collegiale toetsing. Soortwaarnemingen via deze bron zijn der-
halve redelijk betrouwbaar, maar kunnen moeilijk geverifieerd worden. Wel kunnen de-
ze waarnemingen een beeld geven van mogelijke soorten in de regio. Waarnemingen 
zijn, in tegenstelling tot atlassen, tot op de exacte locatie te herleiden. 
 

4.2 Veldbezoek 

Op basis van een eenmalig veldbezoek is de geschiktheid van het onderzoeksgebied 
voor de verwachte soorten/soortgroepen beoordeeld. Het veldbezoek is afgelegd door 
de ecoloog van Croonen Adviseurs op 16 maart 2010. Het gaat hier om een deskundi-
genoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). 
Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten opgetekend.  
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5 Onderzoeksresultaten 

5.1 Literatuurstudie 

Op basis van de beschikbare literatuurgegevens en het veldbezoek kan worden vast-
gesteld dat het terrein een potentiële habitat biedt voor enkele licht beschermde soor-
ten (tabel 1-soorten) en voor strikter beschermde vaatplanten en amfibieën.  
 
Uit een eerste verkenning middels het natuurloket is geconstateerd dat in de kilome-
terhokken waarin de locatie ligt (X:194; Y:327) (strikt) beschermde soorten zijn aange-
troffen, namelijk vaatplanten en zoogdieren. Het overgrote deel van de soortgroepen is 
echter slecht of zelfs geheel niet onderzocht, waardoor het natuurloket beperkt inzicht 
biedt in mogelijk aanwezige beschermde soorten. 
 
Op de site waarneming.nl (2008-2010) worden de volgende waarnemingen vermeld 
voor het plangebied of de directe omgeving (Flora- en faunawetsoorten): buizerd, havik, 
bruine kikker, boomklever, groene specht en gewone pad.  
 
Uit de landelijke en provinciale verspreidingsinformatie uit atlassen (5 x 5 kilometer-
hok) blijkt dat in of nabij het plangebied in het verleden diverse beschermde soorten 
zijn aangetroffen. Dit betreft: 
 
Zoogdieren: 
Algemeen (tabel 1) waaronder egel, haas, konijn en vos; 
Zwaarder beschermde (tabel 2/3) soorten: eekhoorn, Brandt’s vleermuis, baardvleer-
muis, Bechsteins vleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-
vleermuis, grijze grootoorvleermuis, ingekorven vleermuis, laatvlieger, meervleermuis, 
rosse vleermuis, ruige vleermuis, vale vleermuis en watervleermuis. 
 
Vogels: 
Algemeen zoals heggemus, houtduif, merel en tjiftjaf; 
(strikt) beschermde waargenomen soorten: groene specht, zwarte kraai, koolmees en 
huismus. 
 
Reptielen/amfibieën: 
Algemeen (tabel 1) zoals kleine watersalamander, bruine kikker en bastaardkikker; 
Strikt beschermde (tabel 2/3) soorten: alpenwatersalamander, kamsalamander, rug-
streeppad en poelkikker. 
 
Flora 
Alleen algemene tabel 1-plantensoorten, waaronder grote kaardenbol. 
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Vlinders 
Alleen algemene vlindersoorten als algemene soorten als citroenvlinder, distelvlinder, 
boomblauwtje. 
 
Libellen 
Alleen algemene libellensoorten als platbuik en gewone oeverlibel. 
 
Vissen 
Niet van toepassing, geen waterlichamen in plangebied. 
 
Beschermde soorten uit andere soortgroepen zijn niet aangetroffen. 
 

5.2 NB-wet en EHS  

Het plangebied ligt volgens het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) in de EHS. Bij 
brief van 5 oktober 2010 heeft de provincie echter meegedeeld dat dit een kaartfout 
betreft en dat zij besloten heeft dit te herstellen naar perspectief ‘stedelijk gebied’. 
 
Op ongeveer 1,8 kilometer ten zuidoosten van het plangebied ligt het Natura 2000-
gebied Brunssumerheide. Dit natuurgebied kent tien instandhoudingsdoelen, waarvan 
acht habitattypen en twee habitatrichtlijnsoorten (Dienst Landelijk Gebied, 2010). Voor 
deze instandhoudingsdoelen geldt een behoud van de populatie omvang of habitatop-
pervlakte en kwaliteit leefgebied ofwel een verbetering van de kwaliteit en een uitbrei-
ding van de populatieomvang of habitatoppervlakte. Aangezien de ruimtelijke ingrepen 
op kleine schaal plaatsvinden en vanwege de afstand tot het Natura 2000-gebied, zal 
er van enige negatieve externe werking op het Natura 2000-gebied geen spraken zijn, 
want de instandhoudingsdoelen komen door de ruimtelijke ingrepen niet in gevaar.  
 

5.3 Veldbezoek 

Op 16 maart 2010 bij 12ºC en halfbewolkt weer is een eenmalig veldbezoek afgelegd 
door een ecoloog van Croonen Adviseurs aan het plangebied. Aan de hand van de lite-
ratuurstudie en de aangetroffen biotopen kan een beeld worden geschetst van de aan-
wezige beschermde soorten.  
 
In het plangebied komen geen struiken en bomen voor. De begroeiing bestaat uit ruig-
tekruiden, mossen en grassoorten. In het westen van het plangebied ligt een nieuwe 
verharde weg voor het aan te leggen bedrijventerrein. Er staat reeds een nieuw bedrijf 
van Kwikfit. Het plangebied wordt in het zuiden en het oosten omgeven door houtwal-
len en bosschages. Er zijn geen nesten of verblijfplaatsen aangetroffen in het plange-
bied. Aan de oostgrens, net buiten de onderzoekslocatie, ligt een regenwaterbuffer, die 
als potentieel voortplantingswater fungeert voor de rugstreeppad. In deze buffer zijn 
geen eiklompen en eisnoeren van amfibieën aangetroffen. Er zijn geen rugstreeppad-
den waargenomen in het plangebied of nabij het plangebied (regenwaterbuffer). In het 
zuiden van het plangebied staan redelijk veel exemplaren van de licht beschermde (ta-
bel 1) vaatplant grote kaardenbol.  
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5.4 Relatie veldbezoek – literatuurstudie 

De literatuurstudie en het veldbezoek hebben aangetoond dat het projectgebied een 
potentieel biotoop vormt voor (strikt) beschermde vaatplanten en amfibieën. Het plan-
gebied vormt door de ruigtekruiden en braakliggende grond een potentieel biotoop 
voor de rugstreeppad. Daarnaast zijn de grote aantallen grote kaardenbollen aange-
troffen in het plangebied.  
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6 Toetsing aan de Flora- en faunawet 

6.1 Licht beschermde soorten (tabel 1- soorten) 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van enke-
le soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit heeft geen invloed op de gunstige 
staat van instandhouding van deze soorten, omdat er voldoende leefgebied in de om-
geving aanwezig blijft en het algemene soorten betreft. Voor deze soorten geldt dan 
ook een vrijstelling. Een ontheffing Flora- en faunawet is derhalve niet noodzakelijk. 
 

6.2 Vogels 

Er is een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en bij 
verwijdering van de broedplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Dit betreft 
alle in bomen broedende roofvogelsoorten en de kerkuil, ransuil, steenuil, oehoe, roek, 
grote gele kwikstaart, ooievaar en de huismus. Dit zijn de zogenoemde categorie 1-4- 
vogelsoorten.  
 
Geen van deze vogelsoorten en hun nesten zijn in het plangebied waargenomen.  
 
Daarnaast zijn er categorie 5-vogelsoorten, waarvan de nesten alleen jaarrond zijn be-
schermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
Dit laatste is op het plangebied niet van toepassing. Er staan geen bomen in het plan-
gebied. Eventueel aanwezige nesten van categorie 5-vogelsoorten zijn in dit geval niet 
beschermd, aangezien er voldoende nestmogelijkheden aanwezig zijn in de omgeving. 
Derhalve zijn er geen zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die jaar-
ronde bescherming rechtvaardigen. Er hoeft geen nader vogelonderzoek plaats te vin-
den. Er zijn geen overtredingen te verwachten ten aanzien van de Flora- en faunawet.  
 

6.3 Rugstreeppad 

Uit de literatuurstudie blijkt dat de strikt beschermde rugstreeppad (tabel 3-soort uit de 
Flora- en faunawet) in de omgeving is waargenomen. Daarnaast is het plangebied ge-
schikt als potentieel biotoop voor deze soort. Derhalve dient er een vervolgonderzoek 
te worden uitgevoerd naar het voorkomen van de rugstreeppad in het plangebied. 
Worden hierbij rugstreeppadden aangetroffen, dan dient een ontheffing te worden 
aangevraagd bij Dienst Regelingen van het ministerie van LNV. Samen met de onthef-
fingsaanvraag wordt een compensatie- en mitigatieplan ingediend. Worden deze maat-
regelen goedgekeurd en vervolgens ook uitgevoerd, dan is een ontheffing niet noodza-
kelijk.  

6.4 Vaatplanten 

In het plangebied is de licht beschermde (tabel 1) soort grote kaardenbol waargeno-
men. De aanwezige habitat wordt ongeschikt geacht voor strikter beschermde tabel 
2/3-soorten waaronder vele orchideeënsoorten.  



Quickscan flora en fauna Emma III-terrein Gemeente Brunssum 

Croonen Adviseurs 

14 

Een vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. Er zijn geen belemmeringen ten aanzien van 
de Flora- en faunawet. Een ontheffingsaanvraag is daarom niet aan de orde.  
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

Beschermde natuurgebieden 
Het plangebied ligt volgens het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) in de EHS. Bij 
brief van 5 oktober 2010 heeft de provincie echter meegedeeld dat dit een kaartfout 
betreft en dat zij besloten heeft dit te herstellen naar perspectief ‘stedelijk gebied’. 
 
Op ongeveer 1,8 kilometer ten zuidoosten van het plangebied ligt het Natura 2000-
gebied Brunssumerheide. Dit Natura 2000-gebied kent tien instandhoudingsdoelen. 
Aangezien de ruimtelijke ingrepen op kleine schaal plaatsvinden en vanwege de af-
stand tot het Natura 2000-gebied, zal er van enige negatieve externe werking op het 
Natura 2000-gebied geen spraken zijn, want de instandhoudingsdoelen komen door de 
ruimtelijke ingrepen niet in gevaar.  
 
Beschermde soorten 
Op basis van de beschikbare literatuurgegevens en het veldbezoek kan worden vast-
gesteld dat het terrein een potentiële habitat biedt voor enkele licht beschermde soor-
ten (tabel 1-soorten) en voor strikter beschermde amfibieën en vaatplanten.  
 
De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van enke-
le soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit heeft geen invloed op de gunstige 
staat van instandhouding van deze soorten, omdat er voldoende leefgebied aanwezig 
blijft en het relatief algemene soorten betreft. Voor deze soorten geldt dan ook een vrij-
stelling. Een ontheffing Flora- en faunawet is derhalve niet noodzakelijk. 
 
In onderstaande tabel zijn de strikter beschermde soorten en/of soortgroepen opge-
nomen die mogelijkerwijs in het plangebied voorkomen. Daarbij zijn tevens de mogelij-
ke effecten van de voorgenomen ingreep aangegeven en de eventuele noodzaak voor 
een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet. 
 

Tabel 1: Voorkomen van en effecten op beschermde soorten in het plangebied en de noodzaak voor onthef-

fing. 

Soortgroep/soort Ingreep versto-
rend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffing 
noodzakelijk? 

Bijzonderheden/opmerkingen 

Rugstreeppad Mogelijk Ja Mogelijk  
 
Een vervolgonderzoek naar de rugstreeppad is noodzakelijk.  
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7.2 Aanbevelingen 

Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden 
door eventuele kap- en sloopwerkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (halver-
wege maart tot en met halverwege augustus) indien concreet broedgevallen aanwezig 
zijn. Op deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde.  
 
Behalve werken wanneer geen broedende vogels aanwezig zijn is het verstoren van vo-
gels te voorkomen door de werkzaamheden voor het broedseizoen in te zetten en dan 
continu door te werken (werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stil leggen), zo-
dat vogels niet gaan broeden in het gebied waar gewerkt wordt. 
 
Als uit het vervolgonderzoek blijkt dat de rugstreeppad niet aanwezig is, kunt u ter 
voorkoming van het alsnog in gebruik nemen van het plangebied door de rugstreeppad 
tijdens de bouw: 
— tijdig zandige omstandigheden wegnemen of de bouw afronden voor eind augustus 

(vanaf eind augustus gaan rugstreeppadden op zoek naar vergraafbare grond om 
de winter door te brengen); 

— als de bouw langere tijd wordt stilgelegd in braakliggende toestand, of tijdens de 
bouw zelf, paddenschermen plaatsen; 

— natte plekken afdekken of te dempen. 
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8.2 Websites 
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Flora- en faunawet 
Hierna volgt een algemene beschrijving van de Flora- en faunawet. 
 
Algemeen Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet regelt de be-
scherming van planten- en diersoorten. In de Flora- en faunawet zijn EU-richtlijnen voor 
de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtijn, Vogelrichtlijn) en het interna-
tionale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten.  
 
Beschermde soorten 
Onder de Flora- en faunawet zijn als beschermde soort aangewezen:  
— een aantal inheemse plantensoorten;  
— alle van nature in Nederland voorkomende zoogdierensoorten (behalve de zwarte 

rat, de bruine rat en de huismuis);  
— alle van nature op het grondgebied van de Europese Unie voorkomende vogelsoor-

ten;  
— alle van nature in Nederland voorkomende amfibieën- en reptielensoorten;  
— alle van nature in Nederland voorkomende vissoorten (met uitzondering van soor-

ten in Visserijwet 1963);  
— een aantal overige inheemse diersoorten;  
— een aantal uitheemse dier- en plantensoorten.  
De wet regelt onder meer beheer, schadebestrijding, jacht, handel, bezit en andere 
menselijke activiteiten die een schadelijk effect kunnen hebben op beschermde soor-
ten.  
 
Doelstelling wet  
De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van in het wild levende 
planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat 
activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. 
Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') 
worden afgeweken. Daarnaast stelt de wet dat ook dieren die geen direct nut opleve-
ren voor de mens van onvervangbare waarde zijn (erkenning van de intrinsieke waar-
de).  
 
Zorgplicht  
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat 
menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. De zorg-
plicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. 
 
In het geval van beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht ook als er een ont-
heffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht voor dieren betekent niet dat er geen 
dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, met zo min moge-
lijk lijden gepaard gaat.  
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Verbodsbepalingen  
De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om ervoor te zorgen dat in 
het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Deze verbodsbepa-
lingen houden onder andere in dat (beschermde) planten niet geplukt mogen worden. 
Dieren (beschermd of niet) mogen niet gedood, verwond of gevangen worden. Ook de 
plaatsen waar dieren verblijven zijn beschermd. Het uitzetten van dieren of planten in 
de vrije natuur is niet toegestaan, net zomin als het kopen of verkopen van (bescherm-
de) planten of dieren, of producten die van (beschermde) planten of dieren zijn ge-
maakt. 
 
Beschermde leefomgeving  
De Flora- en faunawet maakt het voor provincies mogelijk een bepaalde plek in het 
landschap aan te wijzen als beschermde leefomgeving. Zo kunnen plaatsen die van 
groot belang zijn voor het voortbestaan van een planten- of diersoort worden be-
schermd. Een beschermde leefomgeving kan bijvoorbeeld zijn: een fort of bunker waar 
vleermuizen overwinteren, een dassenburcht, een plek waar orchideeën groeien of een 
muur waarop beschermde planten groeien. 
 
Ontheffingen 
De Flora- en faunawet beschermt planten- en diersoorten door middel van een groot 
aantal verbodsbepalingen: 
— Verboden handelingen bij beschermde planten en dieren. Bijvoorbeeld het verbod 

op het doden van eekhoorns. 
— Verboden en bepalingen voor jacht- en vangmiddelen. Bijvoorbeeld het verbod op 

het bezit van strikken en vallen.  
 
In bepaalde gevallen zijn uitzonderingen mogelijk op deze verboden. Provincies kunnen 
ontheffing verlenen voor de bestrijding van dieren die schade toebrengen of voor het 
beheer van de wildstand. In alle overige gevallen kan het ministerie van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit (LNV) een ontheffing verlenen.  
De Dienst Regelingen van LNV verleent in de praktijk de meeste ontheffingen. Dit ge-
beurt op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet. Deze ontheffingen zijn onder 
te verdelen in drie categorieën:  
— Ruimtelijke ingrepen: ontheffingen die nodig zijn vanwege de ruimtelijke inrichting 

of ontwikkeling van een gebied, bijvoorbeeld de aanleg van woonwijken, wegen of 
(natuur)terreinen. Deze ontheffingen kunnen ook worden gegeven voor (onder-
houds)werkzaamheden. 

— Onderwijs en onderzoek, repopulatie en herintroductie: in het geval van onderwijs 
en onderzoek kan bijvoorbeeld ontheffing worden verleend voor het vangen van die-
ren om DNA af te nemen voor wetenschappelijk onderzoek. Een voorbeeld van re-
populatie en herintroductie is het uitzetten van otters in natuurgebieden. 

— Overigen: deze categorie is zeer ruim. Het kan gaan om ontheffingen van het bezits-
verbod of ontheffingen van het gebruik van verboden vangmiddelen. Ook ontheffin-
gen voor het gebruik van biologische bestrijders in tuinbouwkassen zijn mogelijk. 
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Als een provincie geen ontheffing kan verlenen voor schade- en overlastbestrijding, 
verleent de Dienst Regelingen deze soms.  

 
Onder bepaalde voorwaarden is een algemene vrijstelling geregeld van de ontheffings-
plicht van de Flora- en faunawet. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling 
hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied. Hier-
toe worden verschillende beschermingsregimes onderscheiden: 
— Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime. 
— Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime. 
— Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 

van de AMvB – zwaarste beschermingsregime. 
 
Vogels zijn niet opgenomen in tabel 1 t/m 3. Alle vogels zijn in het broedseizoen gelijk 
beschermd. De bescherming van vogels is hoofdzakelijk gericht op de bescherming van 
de nesten. Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt in nesten die jaarrond zijn be-
schermd (Categorie 1 tot en met 4-vogelsoorten), nesten die niet jaarrond zijn be-
schermd (overige vogelsoorten) en nesten die alleen jaarrond zijn beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen (Categorie 5-
vogelsoorten).  
 
Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de ont-
heffingsplicht en is derhalve geen ontheffing nodig.  
 





 

 

Bijlage 2  
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Natuurbeschermingswet 1998 
Hierna volgt een algemene beschrijving van de Natuurbeschermingswet. 
 
Algemeen Natuurbeschermingswet 
Nederland kreeg in 1967 voor het eerst een Natuurbeschermingswet. Deze wet maak-
te het mogelijk om natuurgebieden en soorten te beschermen.  
 
Op den duur voldeed de wet niet meer aan de eisen die internationale verdragen en 
Europese verordeningen stellen aan natuurbescherming. Daarom is in 1998 een nieu-
we Natuurbeschermingswet gemaakt die alleen gericht is op gebiedsbescherming. De 
bescherming van soorten is geregeld in de Flora- en faunawet. 
 
De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005 gewijzigd. Sindsdien zijn de 
bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbescher-
mingswet verwerkt.  
 
Beschermde gebieden 
De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbe-
schermingswet: 
 
— Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 
— beschermde natuurmonumenten; 
— wetlands. 
 
Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een 
vergunningplicht.  
 
Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die ge-
volgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de ver-
gunningen. Maar soms doet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) dit.  
 
Bestaand gebruik 
Op 1 februari 2009 is de wet opnieuw gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het 
zogenoemde 'bestaand gebruik'. Hieronder vallen activiteiten in en om beschermde 
Natura 2000-gebieden die al plaatshadden voordat een gebied als beschermd gebied 
is aangewezen. De wijziging is met name van belang voor provincies (als bevoegd ge-
zag) en voor burgers en bedrijven met bestaand gebruik. 
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De wijzigingen zijn gericht op:  
 
— Verbetering van de werking van de wet in de praktijk. 
— Verbetering van de aansluiting van de wet bij de Habitatrichtlijn. 
 
Beschermde natuurmonumenten  
Met de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 is in 2005 het verschil tussen Be-
schermde Monumenten en Staatsnatuurmonumenten vervallen: beide zijn nu Be-
schermde Natuurmonumenten.  
 
Beschermde natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden worden 
opgeheven en niet langer beschermd als beschermd natuurmonument. De natuur-
waarden waarvoor het natuurmonument was aangewezen worden wel in de Natura 
2000-aanwijzing opgenomen. 



 

 

Bijlage 3 

Ecologische Hoofdstructuur 
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Ecologische Hoofdstructuur 
Hierna volgt een algemene beschrijving van de Ecologische Hoofdstructuur. 
 
Algemeen Ecologische hoofdstructuur 
De Nederlandse natuur staat steeds meer onder druk, bijvoorbeeld door huizenbouw, 
aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de wens om natuurge-
bieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.  
 
De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te be-
schermen en verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen na-
tuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende 
natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het 
totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS) van Nederland.  
 
In de EHS liggen de twintig Nationale Parken die Nederland kent. Ze hebben gezamen-
lijk een oppervlakte van 123 duizend hectare. Ongeveer 45 procent van alle hectares 
EHS op het land is ook Natura 2000-gebied. 
 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan ( NBP) van het mi-
nisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV).  
 
Netwerk van gebieden 
De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het 
netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en 
dat natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggen-
graat van de Nederlandse natuur.  
 
De EHS bestaat uit:  
 
— bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zoge-

naamde robuuste verbindingen;  
— landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebie-

den);  
— grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Wadden-

zee).  
 
De EHS is een plan in uitvoering en moet in 2018 klaar zijn. 
 


