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1. Inleiding 

Wooncompagnie is voornemens om op twee locaties in de gemeente Schagen sociale 
huurwoningen te realiseren. Het betreft een locatie aan de Piet Ottstraat in Schagen en 
een locatie aan de Melchiorstraat in Oudesluis. Om de stikstofdepositie van de projecten 
te berekenen is de meest recente versie van de rekentool ‘Aerius’ (Aerius 2021) gebruikt. 
Omdat sprake is van één bestemmingsplan voor beide projecten is de stikstofdepositie 
van de twee projecten gezamenlijk bepaald. 
 

2. Uitgangspunten 

Voor de berekening zijn de effecten ingeschat op de meest dichtbij zijnde 
stikstofgevoelige habitattypen. De afstand van het projectgebied in Schagen tot aan het 
meest nabijgelegen Natura 2000-gebied Zwanenwater & Pettemerduinen en Duinen Den 
Helder – Callantsoog bedraagt circa 7,8 kilometer. De afstand van het projectgebied in 
Oudesluis tot aan het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied Duinen Den Helder – 
Callantsoog bedraagt circa 6 kilometer.  
 
De Wet stikstofreductie en natuurverbetering voorziet per 1 juli 2021 in een partiële 
vrijstelling van de vergunningplicht voor stikstofemissies afkomstig van bouw- en 
sloopwerkzaamheden. De aanlegfase kan vanaf die datum buiten beschouwen gelaten 
worden voor de beoordeling van de vergunningplicht. Om die reden is enkel een 
stikstofberekening voor de gebruiksfase uitgevoerd. Aanvullend wordt opgemerkt dat de 
woningen worden uitgevoerd in een modulair bouwsysteem waardoor de stikstofuitstoot 
op de bouwplaatsen zeer beperkt is. 
 

3. Gebruiksfase 

Piet Ottstraat Schagen 
Aan de Piet Ottstraat in Schagen is een appartementengebouw met 44 woningen 
voorzien. In het gebouw worden reguliere sociale huurwoningen opgenomen en 
woningen voor zogenaamde spoedzoekers die niet binnen de reguliere 
toewijzingssystematiek op korte termijn in aanmerking komen voor een woning. De  
woningen worden gerealiseerd zonder gasaansluiting en andere stookinstallaties, zodat 
van emissie uit het gebouw geen sprake is. Alleen de  verkeersaantrekkende werking is 
relevant. Bij de bepaling van het aantal verkeersbewegingen van de woningen per dag is 
bij het project uitgegaan van de categorie ‘Huur, appartement, midden/goedkoop (incl. 
sociale huur)’, ligging ‘weinig stedelijk’, ‘rest bebouwde kom’ en ‘maximale 
verkeersgeneratie’. Dit komt dan op 4,5 verkeersbewegingen per dag (CROW 2018) per 
woning. De totale verkeersgeneratie bedraagt 198 verkeersbewegingen. Hierbij wordt 
opgemerkt dat gelet op de specifieke doelgroepen de daadwerkelijke verkeersgeneratie 
lager zal zijn. Gezien het gebruik van de woningen is dit verkeer in de ‘lichte 
verkeerscategorie’ gemodelleerd. 
 
Het verkeer is gemodelleerd vanaf het plangebied naar de provinciale weg N245. Vanaf 
daar wordt aangenomen dat het verkeer opgaat in het heersende verkeersbeeld en niet 
meer aan het project kan worden toegerekend. 
 
Melchiorstraat Oudesluis 
Op de locatie van een voormalig handbalveld aan de Melchiorstraat te Oudesluis worden 
twee woningblokken met sociale huurappartementen gerealiseerd. De woningen zijn  
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gericht op het huisvesten van 1 of 2 persoonshuishoudens van alle leeftijden. De 
woonblokken bestaan uit twee bouwlagen met op elke bouwlaag 3 woningen. Het betreft 
in totaal 12 woningen. De woningen worden gerealiseerd zonder gasaansluiting en 
andere stookinstallaties, zodat van emissie uit de gebouwen geen sprake is. Alleen de  
verkeersaantrekkende werking is relevant. Bij de bepaling van het aantal 
verkeersbewegingen van de woningen per dag is bij het project uitgegaan van de 
categorie ‘Huur, appartement, midden/goedkoop (incl. sociale huur)’, ligging ‘weinig 
stedelijk’, ‘rest bebouwde kom’ en ‘maximale verkeersgeneratie’. Dit komt dan op 4,5 
verkeersbewegingen per dag (CROW 2018) per woning. De totale verkeersgeneratie 
bedraagt 54 verkeersbewegingen. Gezien het gebruik van de woningen is dit verkeer in 
de ‘lichte verkeerscategorie’ gemodelleerd. 
 
Het verkeer is gemodelleerd vanaf het plangebied naar de provinciale weg N249. Vanaf 
daar wordt aangenomen dat het verkeer opgaat in het heersende verkeersbeeld en niet 
meer aan het project kan worden toegerekend. 
 

4. Berekeningsresultaat 

De uitkomst van de berekeningen is opgenomen in bijlage 1. Uit de berekeningen blijkt 
dat op alle rekenpunten de projectbijdrage van de gebruiksfase van het 
initiatief 0,00 mol/ha/jaar is. Deze bijdrage wordt als verwaarloosbaar beschouwd. 
De stikstofdepositie leidt niet tot significante gevolgen waardoor de 
instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden in gevaar zouden 
kunnen komen. Het aanvragen van een vergunning Wet natuurbescherming voor 
stikstofdepositie is niet nodig. 
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Contactgegevens
Rechtspersoon DNSPlanvormingBV

Inrichtingslocatie 2locaties,

2locatiesSchagenenOudesluis

Activiteit
Omschrijving PietOttstraatSchagenenMelchiorstraatOudesluis

Toelichting 44socialehuurwoningenaandePietOttstraatin

Schagen12socialehuurwoningenaandeMelchiorstraat

inOudesluis

Berekening
AERIUSkenmerk RsiWoPz5ppa5

Datumberekening 15februari2022,09:32

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Gebruiksfase-Beoogd 2023 <0,1ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Gebruiksfase-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j
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Gebruiksfase(Beoogd),rekenjaar2023

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

1000m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Gebruiksfase"

(Beoogd)incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.2_20220128_2eee9c6138

Databaseversie 2021_2eee9c6138

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
 
Op de locatie Melchiorstraat (terrein tussen het voetbalveld en bebouwing aan de Sportlaan) te 
Oudesluis bestaat het voornemen om op de locatie van het voormalige handbalveld twee 
woonblokken met sociale huurappartementen te realiseren (voor in totaal 12 appartementen). 
Voor deze transformatie wordt een bestemmingsplanprocedure voorbereid. Het plangebied is 
gelegen is binnen het invloedsgebied van drie hoge druk aardgasbuisleidingen. 
 
Op grond van Besluit externe veiligheid buisleidingen moet bij een bestemmingsplan of bij een 
omgevingsvergunning voor het afwijken van een bestemmingsplan worden getoetst aan de 
normen voor het plaatsgebonden risico en moet worden beoordeeld wat de consequenties van 
het besluit zijn voor de hoogte van het groepsrisico (GR). 
 
Voor deze ontwikkeling is op grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen een (beperkte) 
verantwoording vereist van het groepsrisico. Een onderdeel hiervan is het berekenen van de 
hoogte van het groepsrisico. Omdat het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van de 
buisleidingen A-591, A-593 en A-616 van Gasunie is de uitvoering van een groepsrisicoberekening 
met CAROLA vereist om de hoogte van het groepsrisico te kunnen bepalen voor de bestaande en 
de nieuwe situatie. 
 
In deze rapportage wordt voor buisleidingen A-591, A-593 en A-616 het groepsrisico met CAROLA 
berekend voor de bestaande situatie en nieuwe situatie met 12 appartementen in het plangebied. 
 

1.2 Toelichting wettelijk kader en gebruikte begrippen 
 
In de wetgeving over externe veiligheid worden diverse afkortingen en complexe begrippen 
gehanteerd. In bijlage 1 worden deze begrippen toegelicht. 
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2 Juridisch kader 
 
Op 24 juli 2010 is in Staatsblad 686 het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) gepubliceerd. 
Op 31 december 2010 is in Staatscourant 21009 de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) 
gepubliceerd. Het besluit en de regeling zijn met ingang van 1 januari 2011 in werking getreden.  
 
Het Bevb stelt net als het Besluit externe veiligheid inrichtingen normen ten aanzien van het 
plaatsgebonden risico en de verantwoording van het groepsrisico met de wijze waarop deze risico’s 
berekend moeten worden. Verder wordt een belemmeringenstrook rond de buisleidingen 
gehanteerd. 
 
De Regeling externe veiligheid buisleidingen bevat een nadere invulling van het besluit met de 
vaststelling van de rekenmethodiek, enkele specifieke uitzonderingen en een nadere invulling van 
de hoogte van het groepsrisico en de toename van het groepsrisico waarbij een volledige 
verantwoording van het groepsrisico is vereist. In de regeling is CAROLA als rekeninstrument 
aangewezen.  
 
Sinds 1 mei 2010 is CAROLA verkrijgbaar. Het rekenpakket CAROLA is gebaseerd op het 
rekenpakket PipeSafe dat door een aantal internationale gastransportbedrijven, waaronder de 
Gasunie, is ontwikkeld. PipeSafe is niet openbaar beschikbaar gesteld. Daarom is voor openbaar 
gebruik voor hoge druk aardgasleidingen het rekenprogramma CAROLA ontwikkeld. Met CAROLA 
kunnen de PR-contouren en invloedsgebieden van buisleidingen zichtbaar worden gemaakt met 
de door de leidingexploitant aan te leveren buisleidinggegevens. Vervolgens kan de populatie 
binnen het invloedsgebied worden ingevoerd en kunnen groepsrisicoberekeningen worden 
uitgevoerd. 
 
De strekking van het Bevb en Revb is onderstaand nader toegelicht. 
 

2.1 Plaatsgebonden risico 
 
De plaatsgebonden risicocontour (PR=10-6-contour) moet worden berekend.  
De PR=10-6-contouren moeten per buisleiding apart berekend en getoetst worden (geen 
cumulatieve PR-contour rond leidingtrace’s). 
 
Voor situaties die ontstaan na 1 januari 2011 (nieuwe situaties) geldt dat: 
• De exploitant bij aanleg/vervanging van een buisleiding deze zodanig uitvoert dat de  

PR=10-6-contour, van het hart van de leiding gerekend, kleiner is dan 5 meter.  
• Binnen de PR=10-6-contour geen kwetsbare objecten mogen worden gerealiseerd (is 

grenswaarde). Bij het vaststellen van een bestemmingsplan mag de aanleg, bouw of vestiging 
van een kwetsbaar object niet worden toegelaten binnen deze PR-contour. 

• Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de PR=10-6-contour als richtwaarde 
(inspanningsverplichting). Van een richtwaarde kan gemotiveerd worden afgeweken. 

Het bovenstaande geldt ook voor het toelaten van risicoverhogende objecten (zoals windturbines) 
in de directe omgeving van buisleidingen. 
 

http://www.infomil.nl/publish/pages/71036/ontwerp_besluit_stcrt-2009-12819_1.pdf


 

Groepsrisicoberekening hoge druk aardgasbuisleidingen A-591, A-593 en A-616 Pagina 5 van 24 
Projectnummer: 566D1 
 

Prevent 
Adviesgroep 
 

Voor aanwezige en geprojecteerde kwetsbare objecten die zijn toegelaten op grond van het 
bestemmingsplan op 1 januari 2011 (bestaande situaties) geldt de norm voor het plaatsgebonden 
risico (PR=10-6): 
• voor aanwezige kwetsbare objecten op 1 januari 2014; 
• voor geprojecteerde kwetsbare objecten 3 jaar na het moment van realisatie van het object. 
De exploitant moet binnen genoemde termijnen maatregelen treffen waardoor het risico van het 
kwetsbare object lager is dan PR=10-6. 
 
Voor aanwezige (geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten zijn geen verplichtingen voor de 
exploitant opgenomen. 
 

2.2 Aangeven ligging leidingen en belemmeringenstroken in bestemmingsplannen  
 
Binnen 5 jaar na het in werking treden van het Besluit externe veiligheid buisleidingen moet in het 
bestemmingsplan: 
• De ligging van de buisleidingen op de plankaart worden weergegeven; 
• De ligging van de belemmeringenstrook langs de buisleidingen op de plankaart worden 

weergegeven (de belemmeringenstrook heeft, gerekend vanuit het hart van de buisleiding, 
een breedte van 5 meter langs beide zijden, bij buisleidingen met een werkdruk tot 40 bar is 
deze strook 4 meter langs beide zijden). Deze belemmeringenstrook is ten behoeve van 
eventueel onderhoud aan de leiding. Voor de belemmeringenstrook moeten in het 
bestemmingsplan de volgende bepalingen worden opgenomen: 
• Een verbod tot het oprichten van bouwwerken (alleen mogelijk met een ontheffing en 

goedkeuring van de leidingexploitant); 
• Een aanlegvergunningstelsel voor werken of werkzaamheden die van invloed kunnen zijn 

op de integriteit en werking van de buisleiding (niet zijnde graafwerkzaamheden als 
bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten). 

 

2.3 Groepsrisico 
 
Voor het groepsrisico is in het Bevb de oriëntatiewaarde opgenomen. Deze waarde is geen harde 
grenswaarde, maar een waarde die gebruikt moet worden door het bevoegd gezag bij de 
verantwoording van het groepsrisico. Het groepsrisico moet worden verantwoord bij het 
vaststellen van een bestemmingsplan (of het afwijken daarvan door middel van een 
omgevingsvergunning) waarbij de aanleg van een buisleiding of de aanleg, bouw of vestiging van 
(beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied van een buisleiding wordt toegelaten. 
Deze verantwoording houdt het volgende in: 
a. de personendichtheid in het invloedsgebied moet worden aangegeven (bestaande situatie en 

de nieuw te bestemmen situatie); 
b. het groepsrisico moet per buisleiding worden berekend voor de bestaande situatie en de 

nieuw te bestemmen situatie en weergegeven door middel van een fN-curve. Tevens moet 
worden getoetst aan de oriëntatiewaarde; 

c. indien mogelijk de risicoreducerende maatregelen weergeven die door de leidingexploitant 
worden toegepast ter vermindering van het groepsrisico; 

http://www.infomil.nl/publish/pages/71036/ontwerp_besluit_stcrt-2009-12819_1.pdf
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d. de voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager 
GR moeten worden aangegeven; 

e. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de 
nabije toekomst; 

f. ten aanzien van de mogelijkheden om de omvang van de ramp te beperken en de 
mogelijkheden tot zelfredzaamheid moet een advies worden gevraagd aan de veiligheidsregio. 
Dit advies moet worden betrokken bij de verantwoording en besluitvorming. 

 
De omvang van het invloedsgebied van een buisleiding wordt bepaald door de afstand tot de 1% 
letaliteitsgrens die per buisleiding moet worden berekend. 
 
Als het plangebied (en/of de ontwikkelingen binnen het plangebied): 
• gelegen zijn tussen de 100% letaliteitgrens en de 1% letaliteitsgrens, of; 
• resulteren in een toename van minder dan 10% van het groepsrisico (waarbij het groepsrisico 

kleiner dan 1 x de oriëntatiewaarde blijft) of het groepsrisico kleiner is dan 0,1 x de 
oriëntatiewaarde; 

is geen volledige verantwoording van het groepsrisico vereist. De onder punt c t/m e genoemde 
aspecten hoeven dan niet te worden beschouwd. 
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3 Plangebiedgegevens 
 

3.1 Ligging plangebied ten opzichte van buisleidingen 
 
In figuur 3.1 is de ligging van het plangebied en het invloedsgebied van de buisleidingen A-591,  
A-593, A-616 en W-574-12 weergegeven. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.1 Ligging plangebied en invloedsgebied buisleidingen 
 
Het plangebied ligt geheel binnen het invloedsgebied van de buisleiding A-591, A-593 en A-616. 
Het plangebied is buiten de 100% letaliteitscontouren van de buisleidingen A-591, A-593 en A-616 
gelegen. 
 
Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied van buisleiding W-574-12. 
  

Legenda buisleidingen 

Buisleiding 
Gebied 1% letaliteit (invloedsgebied) 
100% letaliteitscontour 
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3.2 Beschouwing groepsrisico 
 
Het invloedsgebied van de buisleidingen A-591, A-593 en A-616 is gelegen over het plangebied. Op 
grond van het Bevb is voor deze buisleidingen een berekening van het groepsrisico vereist. 
 

3.3 Gevolgen personendichtheid door voorgenomen ontwikkeling in plangebied 
 
Op de locatie Melchiorstraat (terrein tussen het voetbalveld en bebouwing aan de Sportlaan) te 
Oudesluis bestaat het voornemen om op de locatie van het voormalige handbalveld twee 
woonblokken met sociale huurappartementen te realiseren (voor in totaal 12 appartementen). 
 

3.3.1 Bestaande (bestemde) situatie 
 
In de bestaande situatie is in het plangebied het voormalige handbalveld aanwezig (B1 in figuur 
3.2). Het handbalveld is bestemd als “Sport”, het overige terrein binnen het plangebied heeft de 
bestemming “Groen”. Voor de maximale personendichtheid is voor de bestaande (bestemde) 
situatie uitgegaan van de aanwezigheid van 2 handbalteams van 7 personen per team op het 
handbalveld gedurende een deel van de dagperiode en een deel van de avond/nachtperiode. De 
rekenkundig bepaalde maximale personendichtheid in het plangebied bedraagt daarmee 14 
personen in de dagperiode en de avond/nachtperiode. 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2 bestaande situatie in plangebied 
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3.3.2 Nieuwe situatie 

 
Op de locatie van het voormalige handbalveld worden twee woonblokken met sociale 
huurappartementen met ieder 6 appartementen gerealiseerd (N1 en N2 in figuur 3.3). Het totale 
aantal woningen in het plangebied komt hiermee op 12 woningen. De totale rekenkundig bepaalde 
personendichtheid komt hiermee op 14,4 personen in de dagperiode en 28,8 personen in de 
avond/nacht periode. 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figuur 3.3: bestemming plangebied in nieuwe situatie 
 

3.3.3 Gevolgen voor de personendichtheid voor de locatie 
 
Het maximaal aantal personen neemt door de ontwikkeling in het plangebied in de dagperiode 
rekenkundig toe met 0,4 personen en in de avond/nacht periode met 14,8 personen. 
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4 Leidinggegevens 
 
In de onderstaande tabel zijn de gegevens weergegeven, zoals deze op de risicokaart en in CAROLA 
zijn vermeld, van de hoge druk aardgasbuisleidingen waarvan het invloedsgebied is gelegen over 
het plangebied. Verder is van deze leidingen de 1% letaliteitscontour en 100% letaliteitscontour 
aangegeven zoals aangegeven in CAROLA. 
 

Gegevens leiding Risicocontour en effectafstanden 

Buisleiding 
nummer 

Exploitant Max. werk-
druk(bar) 

Diameter 
(inch) 

PR=10-6 –contour 
 

Letaliteitcontour 

1% 100% 

A-616 Gasunie 66,2 48 Niet aanwezig 540 210 

A-591 Gasunie 67,5 42 Niet aanwezig 490 190 

A-593 Gasunie 67,5 36 Niet aanwezig 430 180 

Tabel 4.1 Buisleidinggegevens 
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5 Gegevens personendichtheid rondom de buisleiding 
 
Uitgangspunt voor de bepaling van de personendichtheid zijn: 
• Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico, Ministerie VROM, versie 1.0 november 

2007 
• PGS 1 deel 6 : aanwezigheidsgegevens. 
• Handleiding risicoberekening Bevb, versie 2.0 – 1 juli 2014 
• Kentallen en gegevens populatieservice 
 
Voor het groepsrisico moet de aanwezige bevolking in kaart worden gebracht voor het volledige 
gebied waarbinnen nog dodelijke slachtoffers kunnen vallen, dat wil zeggen het gebied tussen de 
buisleiding en de 1% letaliteitsgrens. 
 

5.1 Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico 
 
De nauwkeurigheid van de inventarisatie van de bevolking moet aansluiten bij de relatieve bijdrage 
aan het groepsrisico. Volgens de Handreiking moet de inventarisatie van de bevolking binnen de 
risicocontour van 10-8 nauwkeuriger plaatsvinden dan daarbuiten: 
• tussen de buisleiding en de PR=10-8-contour moet de personendichtheid per object worden 

bepaald op basis van de kentallen in tabel 16.2 van de Handreiking (deze zijn opgenomen in 
bijlage 2), voor specifieke objecten die niet in tabel 16.2 genoemd zijn moet een zo nauwkeurig 
mogelijke inschatting worden gemaakt. In eerste instantie moet van tabel 16.2 worden 
uitgegaan indien nodig kan aanvulling worden gezocht bij tabel 16.3 van de Handreiking 
(bevolkingsdichtheden per gebiedstype). 

• tussen de PR=10-8-contour en de 1% letaliteitsgrens kan volstaan worden met een grove 
inventarisatie op basis van gebiedstypen en bijbehorende kentallen (tabel 16.3 van de 
Handreiking en PGS 1, deel 6). 

 

5.2 Populatieservice 
 
De overheid heeft een populatiebestand groepsrisicoberekeningen laten ontwikkelen. Deze 
landelijke bevolkingsdataset wordt ten behoeve van risicoberekeningen verstrekt via de website 
populatieservice.nl. Populatieservice is een geautomatiseerde populatie inventarisatie service. De 
informatie hiervoor is (hoofdzakelijk) afkomstig uit de basisadministratie adressen en gebouwen 
(BAG). De informatie bevat veel maar niet alle benodigde gegevens en kan leemtes bevatten. Met 
name niet gebouwgebonden activiteiten zoals recreatie, sportvelden e.d. ontbreken nog. 
 
De aangeleverde populatie door populatieservice betreft een vertaling van de actueel gebouwde 
omgeving (plus evt. bouwplannen). De populatieservice voorziet niet in het leveren van 
bestemmingsplan capaciteit. Deze landelijke bevolkingsdataset kan gebruikt worden als startpunt 
voor de invoer van bevolkingsgegevens voor groepsrisicoberekeningen en op basis van locale 
inzichten (qua gebruik en functie van gebouwen, actualiteit van gegevens en bestemmingsplan-
informatie) verder worden aangepast. 
 



 

Groepsrisicoberekening hoge druk aardgasbuisleidingen A-591, A-593 en A-616 Pagina 12 van 24 
Projectnummer: 566D1 
 

Prevent 
Adviesgroep 
 

5.3 Gehanteerde werkwijze bepaling personendichtheid 
 
Het buisleidingtracé van de buisleidingen A-591, A-593 en A-616 is over een afstand van 1.000 
meter aan weerszijden van het plangebied beschouwd. Voor het gebied van 540 meter rondom de 
bovengenoemde buisleidingtracés zijn de populatiegegevens opgevraagd bij populatieservice.nl. 
De populatie binnen het invloedsgebied is nagelopen op juistheid/volledigheid. Hierbij is het 
noodzakelijk gebleken om het populatiebestand op 1 locatie aan te passen. In figuur 5.1 is deze 
locatie blauw weergegeven. De locaties die niet zijn aangepast in het populatiebestand zijn paars 
weergegeven in figuur 5.1 . 
 
De verkregen populatiebestanden (gridpunten 10 x 10 meter) zijn ingelezen in CAROLA en op basis 
van de aard van de populatie indeeld als “wonen”, “werken”, of “evenement” met bijbehorende 
aanwezigheidspercentages voor de dag- en avond-/nachtperiode. In bijlage 2 is aangegeven op 
welke wijze de bestanden zijn verwerkt in CAROLA.  
 
Voor 1 locatie is de bevolking handmatig aangevuld in CAROLA. In figuur 5.1 is deze locatie groen 
weergegeven.  
 
Voor de gewijzigde locaties in het populatiebestand en de handmatig ingevoerde locaties zijn de 
adresgegevens en de gebruiksfunctie van objecten en het aantal m2 b.v.o van objecten bepaald 
door middel van de BAG-viewer en waar nodig aangevuld/gecorrigeerd met informatie van street 
view, google.nl/maps, bing.com/maps of websites van instanties/bedrijven. In bijlage 2 is 
aangegeven op welke wijze het maximaal aanwezige aantal personen per object is bepaald voor 
de dagperiode en avond-/nachtperiode. De nummering van de handmatig ingevoerde objecten en 
aangepaste populatieservice objecten in figuur 5.1 komt overeen met de nummering in bijlage 2. 
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       Ondergrond: luchtfoto en BAG 
 

Figuur 5.1: Ingevoerde omgevingsobjecten in CAROLA 
 

5.3.1 Bestaande situatie 
 
Voor de bestaande (bestemde) situatie is de bebouwing in het plangebied handmatig in CAROLA 
ingevoerd met het in paragraaf 3.3.1 aangegeven aantal personen (gebouwnummer B1 t/m B3 in 
figuur 3.2 en in bijlage 2). 
 

5.3.2 Nieuwe situatie 
 
Voor de nieuwe situatie in het plangebied zijn de gebouwvlakken handmatig in CAROLA ingevoerd 
conform het in paragraaf 3.3.2 aangegeven aantal personen (gebouwvlakken B1, B2 en N1 t/m N3 
in figuur 3.3 en in bijlage 2). 
  

Buisleidingen 
1% letaliteitcontour 

Populatieservice, ongewijzigd 
 

Populatieservice, aangepast 
Handmatig ingevoerd object 

Legenda  Legenda bebouwingsobjecten 
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6 Berekening groepsrisico 
 

6.1 Risicoberekeningsmethodiek CAROLA 
 
De wijze waarop de risicoberekening bij hoge druk aardgasbuisleidingen moet plaatsvinden is 
voorgeschreven in de Handleiding risicoberekening Bevb, versie 2.0 – 1 juli 2014. 
Groepsrisicoberekeningen moeten worden uitgevoerd met CAROLA. Om deze berekening uit te 
kunnen voeren is een leidingenbestand nodig van de leidingexploitant. De wijze waarop de 
risicoberekening binnen CAROLA wordt uitgevoerd op basis van dit leidingenbestand is beschreven 
in de Handleiding risicoberekening Bevb. Het leidingenbestand is een door de leidingexploitant 
versleuteld bestand dat niet te wijzigen valt en niet inzichtelijk is voor Prevent Adviesgroep. Een 
deel van de informatie in dit bestand is opvraagbaar binnen CAROLA (druk, diameter, en indien 
van toepassing: de risicoreducerende maatregelen). De overige informatie die CAROLA gebruikt 
voor de risicoberekening is niet zichtbaar (wanddikte, rekgrens, diepteligging, charpy energie en 
extra gronddekking). De leidingexploitant is hiermee zelf verantwoordelijk voor het aandragen van 
de juiste gegevens voor de risicoberekeningen. 
 
In CAROLA is een gebiedsselectie aangemaakt. Op 15 december 2021 is het CAROLA 
gebiedsselectiebestand naar Gasunie verzonden. Op 16 december 2021 heeft Gasunie het 
leidingenbestand naar Prevent Adviesgroep B.V. verzonden. 
 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 
1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd 
op 19 januari 2022. Voor de berekeningen is door CAROLA gebruik gemaakt van de 
meteorologische gegevens van het weerstation Den Helder. 
 

6.2 Groepsrisico buisleiding A-591, A-593 en A-616 
 
Met de ingevoerde bebouwing voor de bestaande situatie en de nieuwe situatie is voor buisleiding 
A-591, A-593 en A-616 het groepsrisico berekend met CAROLA. 
 
De ligging van de PR=10-7-contour en de PR=10-8-contour van buisleiding A-591, A-593 en A-616, 
de ingevoerde objecten in CAROLA en het kilometertraject met het hoogste groepsrisico voor de 
bestaande en de nieuwe situatie is weergegeven in figuur 6.1. t/m 6.3. 
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 Bestaande situatie A-591 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe situatie A-591 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.1: Ingevoerde omgevingsobjecten in CAROLA en PR-contouren en hoogste GR-tracé leiding A-591 
  

Geselecteerde buisleiding 
Kilometertraject met hoogste GR 
PR=10-7 contour  
PR=10-8 contour  

Polygoon wonen 
 

Polygoon werken 
Polygoon evenement 
Puntlocatie grid wonen 
Puntlocatie grid werken 
 

Legenda buisleiding Legenda bebouwingsobjecten 
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 Bestaande situatie A-593 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe situatie A-593 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.2: Ingevoerde omgevingsobjecten in CAROLA en PR-contouren en hoogste GR-tracé leiding A-593 
  

Geselecteerde buisleiding 
Kilometertraject met hoogste GR 
PR=10-7 contour  
PR=10-8 contour  

Polygoon wonen 
 

Polygoon werken 
Polygoon evenement 
Puntlocatie grid wonen 
Puntlocatie grid werken 
 

Legenda buisleiding Legenda bebouwingsobjecten 
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 Bestaande situatie A-616 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe situatie A-616 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.3: Ingevoerde omgevingsobjecten in CAROLA en PR-contouren en hoogste GR-tracé leiding A-616 

Geselecteerde buisleiding 
Kilometertraject met hoogste GR 
PR=10-7 contour  
PR=10-8 contour  

Polygoon wonen 
 

Polygoon werken 
Polygoon evenement 
Puntlocatie grid wonen 
Puntlocatie grid werken 
 

Legenda buisleiding Legenda bebouwingsobjecten 
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Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend 
alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per 
stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. 
Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die 
gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend 
en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor. De resultaten van deze groepsrisico screening zijn 
opgenomen in figuur 6.4, 6.6 en 6.8. De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve 
en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de 
oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft 
aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  
 

6.2.1 A-591 
 

Bestaande en nieuwe situatie  
 
 
 
 

Figuur 6.4 Groepsrisico screening voor A-591 van Gasunie bestaand en nieuw 
 
Bepalend voor de hoogte van het groepsrisico in de bestaande en nieuwe situatie is het 
kilometertracé van leiding A-591 die gekarakteriseerd wordt door stationing 3280.00 tot en met 
4280.00. Voor de bestaande en nieuwe situatie is de maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé 
gelijk aan 0,000447 maal de oriëntatiewaarde (bij 21 slachtoffers en een frequentie van  
1,01E-008). Voor de bestaande en nieuwe situatie is de FN-curve van het bovengenoemde leiding 
tracé weergegeven in figuur 6.5. 
 
 Bestaande en nieuwe situatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 6.5 FN curve voor buisleiding A-591 van Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3280.00 en 4280.00  (bestaande 
en nieuwe situatie) 
 

 Stationing 

 Aantal slachtoffers 
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6.2.2 A-593 
 

 Bestaande en nieuwe situatie  
 
 
 
 
Figuur 6.6 Groepsrisico screening voor A-593 van Gasunie bestaand en nieuw 
 
Bepalend voor de hoogte van het groepsrisico in de bestaande en nieuwe situatie is het 
kilometertracé van leiding A-593 die gekarakteriseerd wordt door stationing 3230.00 tot en met 
4230.00. Voor de bestaande en nieuwe situatie is de maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé 
gelijk aan 0,0002777 maal de oriëntatiewaarde (bij 10 slachtoffers en een frequentie van 2,78E-
008).  
 
Voor de bestaande en nieuwe situatie is de FN-curve van het bovengenoemde leiding tracé 
weergegeven in figuur 6.7. 
 
 Bestaande en nieuwe situatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.7 FN curve voor buisleiding A-593 van Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3230.00 en 4230.00 (bestaande 
en nieuwe situatie) 
  

 Stationing 

 Aantal slachtoffers 
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6.2.3 A-616 
 

 Bestaande en nieuwe situatie  
 
 
 
 
Figuur 6.8 Groepsrisico screening voor A-616 van Gasunie bestaand en nieuw 
 
Bepalend voor de hoogte van het groepsrisico in de bestaande en nieuwe situatie is het 
kilometertracé van leiding A-616 die gekarakteriseerd wordt door stationing 3290.00 tot en met 
4290.00. Voor de bestaande en nieuwe situatie is de maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé 
gelijk aan 0,0003471 maal de oriëntatiewaarde (bij 22 slachtoffers en een frequentie van 7,17E-
009).  
 
Voor de bestaande en nieuwe situatie is de FN-curve van het bovengenoemde leiding tracé 
weergegeven in figuur 6.9. 
 
 Bestaande en nieuwe situatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 6.9 FN curve voor buisleiding A-616 van Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3290.00 en 4290.00 (bestaande 
en nieuwe situatie)  

 Stationing 

 Aantal slachtoffers 
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7 Toetsing aan het Bevb 
 

7.1 Plaatsgebonden risico 
 
Hoge druk aardgasbuisleiding A-591, A-593 en A-616 beschikken niet over een PR=10-6-contour. 
De normen voor het plaatsgebonden risico in het Bevb vormen geen belemmering voor de 
ontwikkeling in het plangebied. 
 

7.2 Belemmeringenstrook 
 
Voor de beschouwde hoge druk aardgasbuisleidingen A-591, A-593 en A-616 moet op grond van 
het Bevb en het Revb een belemmeringenstrook van 5 meter worden gehanteerd. De 
belemmeringenstroken zijn gelegen buiten het plangebied. De normen voor de 
belemmeringenstroken in het Bevb vormen geen belemmering voor de ontwikkeling in het 
plangebied. 
 

7.3 Groepsrisico buisleiding A-591, A-593 en A-616 
 
In tabel 7.1 zijn de resultaten van de uitgevoerde groepsrisicoberekeningen samengevat. 

Buisleiding Berekend groepsrisico 
(weergegeven als maximale waarde van het GR ten opzichte van de oriëntatiewaarde) 

Bestaande en nieuwe situatie   

A-591 0,0004 
(21 slachtoffers, kans 1,01x10-8) 

 

A-593 0,0003 
(10 slachtoffers, kans 2,78x10-8) 

 

A-616 0,0003 
(22slachtoffers, kans 7,17x10-9) 

 

Tabel 7.1: overzicht maximale waarden berekend groepsrisico 
 
De ontwikkeling van de personendichtheid in het plangebied heeft geen effect op de hoogte van 
het groepsrisico van buisleiding A-591, A-593 en A-616. In de bestaande (bestemde) situatie en de 
nieuwe situatie is het groepsrisico gelijk (geen toename) en is het groepsrisico ruim onder de 0,1 
maal de oriëntatiewaarde.  
 
Op grond van het Bevb kan volstaan worden met een beperkte verantwoording van het 
groepsrisico.  
 

7.4 Beperkte verantwoording groepsrisico 
 
Bij de toelichting van het bestemmingsplan of omgevingsbesluit moet bij de beperkte 
verantwoording worden ingegaan op: 
1. de personendichtheid in het invloedsgebied (bestaande situatie en de nieuw te bestemmen 

situatie); 
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2. het groepsrisico per buisleiding voor de bestaande situatie en de nieuw te bestemmen 
situatie; 

3. ten aanzien van de mogelijkheden om de omvang van de ramp te beperken en de 
mogelijkheden tot zelfredzaamheid moet de Veiligheidsregio in de gelegenheid worden 
gesteld om advies uit te brengen. Dit advies moet worden betrokken bij de verantwoording 
en besluitvorming. 

 
Ad. 1 
De personendichtheid in het plangebied bedraagt in de bestaande (bestemde) situatie maximaal 
14 personen in de dagperiode en de avond/nachtperiode. In de nieuwe situatie bedraagt de 
personendichtheid maximaal 14,4 personen in de dagperiode en 28,8 personen in de avond/nacht 
periode. Het maximaal aantal personen neemt door de ontwikkeling in het plangebied in de 
dagperiode rekenkundig toe met 0,4 personen en in de avond/nacht periode met 14,8 personen. 
 
Ad. 2 
De ontwikkeling van de personendichtheid in het plangebied heeft geen effect op de hoogte van 
het groepsrisico van buisleiding A-591, A-593 en A-616. In de bestaande(bestemde)situatie en de 
nieuwe situatie is het groepsrisico gelijk (geen toename) en is het groepsrisico ruim onder de 0,1 
maal de oriëntatiewaarde.  
 
Ad. 3. 
Zie verder paragraaf 7.5. 
 

7.5 Rampbestrijding en zelfredzaamheid 
 

7.5.1  Scenario fakkelbrand buisleiding 
 
Maatgevend scenario is een breuk van een hoge druk aardgas buisleiding. Het aardgas stroomt 
onder hoge druk continu uit. Het gas ontsteekt waardoor een fakkelbrand optreedt die duurt 
totdat na inblokken van de leiding de druk afneemt. De grootte van de fakkel is afhankelijk van: 
• de grootte van het gat in de buisleiding (een klein gat resulteert in een kleinere fakkel dan een 

totale leidingbreuk); 
• de diameter en druk in de buisleiding (bij een grotere diameter en grotere druk stroomt er 

meer gas uit en ontstaat een grotere fakkel); 
• de weerscondities (bij een lage windsnelheid zal de fakkel met name omhooggericht zijn, bij 

grotere windsnelheden zal de fakkel meer schuin gericht zijn waardoor op grotere afstand de 
fakkel zich op een kortere afstand tot de grond zal bevinden. 

 
Deze fakkel kan bij een totale leidingbreuk bij buisleiding A-591, A-593 en A-616 tot een hoogte 
van enkele honderden meters reiken. Deze fakkelbrand leidt tot hittestraling in de omgeving 
(uitgedrukt in kW/m²). De fakkelbrand is gedurende de eerste paar minuten het hoogst en neemt 
na verloop van tijd in hoogte af. De tijdsduur van de aanwezigheid van de fakkel is afhankelijk van 
de locaties van afsluiters en hoe snel deze zijn dichtgestuurd door de leidingeigenaar. Nadat de 
afsluiters zijn gesloten duurt het nog enige minuten voordat de fakkelbrand vrijwel gedoofd is. Als 
deze breuk optreedt ter hoogte van het plangebied kan de optredende warmtestraling van deze 
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Prevent 
Adviesgroep 
 

fakkelbrand in het plangebied meer dan 10 kW/m2 bedragen maar is deze lager dan 35 kW/m2. 
Buiten de 35 kW/m2 contour van de leidingbreuk is schuilen binnen/achter een gebouw mogelijk. 
Na verloop van tijd is brandoverslag naar het gebouw mogelijk en moeten aanwezige personen 
alsnog het gebouw ontvluchten. 
 

7.5.2 Bestrijdbaarheid 
 
Bij optreden van een fakkelbrand in de buisleiding zijn er vanuit bestrijdbaarheidsperspectief geen 
mogelijkheden om dit scenario te voorkomen of te bestrijden zolang door de leidingbeheerder de 
afsluiters in de buisleiding nog niet zijn gesloten. Na het optreden van een fakkelbrand bij de 
buisleiding kunnen in het plangebied branden ontstaan die door de brandweer kunnen worden 
geblust nadat de afsluiters in de buisleiding zijn gesloten. Hierbij is het van belang dat het 
plangebied goed bereikbaar is voor hulpdiensten. Het plangebied is via 2 richtingen 
(noordoostzijde en zuidoostzijde) vanaf de Melchiorstraat te bereiken via 1 toegangsweg. Er is 
sprake van een redelijke bereikbaarheid. 
 

7.5.3 Zelfredzaamheid  
 
Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid bestaan 
globaal uit schuilen en ontvluchten. 
 
Mobiliteit van de aanwezigen  
Binnen het plangebied zijn geen nieuwe functies voorzien die specifiek gericht zijn op minder 
zelfredzame personen. De planvorming betreft de realisatie van woningen. Uitgangspunt is dat de 
betreffende personen zelfredzaam zullen zijn. 
 
Mogelijkheden voor ontvluchting/schuilen 
Bij incidenten zal een afweging gemaakt moeten worden tussen schuilen of vluchten.  
 
Bij een volledige breuk van een buisleiding zal vrijwel direct een fakkelbrand ontstaan waardoor er 
geen gelegenheid is om het gebied te ontruimen. In eerste instantie is schuilen binnen/achter een 
gebouw in het plangebied mogelijk. Na verloop van tijd is brandoverslag naar de gebouwen 
mogelijk en moeten aanwezige personen alsnog het gebouw ontvluchten. Via de openbare weg 
(Melchiorstraat-> Sportlaan) kan in oostelijke richting worden gevlucht naar veilig gebied. 
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8 Conclusie en advies 
 
Ligging plangebied ten opzichte van buisleidingen 

Buisleiding 
nummer 

Plangebied gelegen in: Ligt buisleiding en 
belemmeringenstrook in 
plangebied ? 

1% letaliteits contour 
(Invloedgebied) 

 

100% letaliteits-
contour 

PR=10-6-contour 

A-591 Ja Nee Nee, niet aanwezig Nee 

A-593 Ja Nee Nee, niet aanwezig Nee 

A-616 Ja Nee Nee, niet aanwezig Nee 

Tabel 7.1 Overzicht buisleiding 
 
Ontwikkeling personendichtheid in plangebied 
De personendichtheid in het plangebied bedraagt in de bestaande (bestemde) situatie maximaal 
14 personen in de dagperiode en de avond/nachtperiode. In de nieuwe situatie bedraagt de 
personendichtheid maximaal 14,4 personen in de dagperiode en 28,8 personen in de avond/nacht 
periode. Het maximaal aantal personen neemt door de ontwikkeling in het plangebied in de 
dagperiode rekenkundig toe met 0,4 personen en in de avond/nacht periode met 14,8 personen. 
 
Plaatsgebonden risico en belemmeringenstroken 
De normen voor het plaatsgebonden risico en belemmeringenstroken in het Bevb vormen geen 
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Groepsrisico 
De ontwikkeling van de personendichtheid in het plangebied heeft geen effect op de hoogte van 
het groepsrisico van buisleiding A-591, A-593 en A-616. In de bestaande(bestemde)situatie en de 
nieuwe situatie is het groepsrisico gelijk (geen toename) en is het groepsrisico ruim onder de 0,1 
maal de oriëntatiewaarde.  
 
Op grond van het Bevb kan volstaan worden met een beperkte verantwoording van het 
groepsrisico. De aspecten voor een beperkte verantwoording van het groepsrisico zijn in deze 
rapportage beschouwd. De inhoud van deze rapportage kan door het bevoegd gezag, samen met 
het advies van de Veiligheidsregio, worden gebruikt voor de beperkte verantwoording voor het 
groepsrisico. 
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Bijlage 1 :  Toelichting externe veiligheidsbegrippen 
 
Afkortingen 
 
Bevb 
Besluit externe veiligheid buisleidingen 
 
GR 
Groepsrisico 
 
fN-Curve 
Grafiek waarin het groepsrisico wordt weergegeven. Zie voor uitleg het begrip groepsrisico. 
 
PR 
plaatsgebonden risico. Zie voor uitleg het begrip plaatsgebonden risico. 
 
QRA 
Quantitative Risk Analysis (= kwantitatieve risico analyse): berekening van kansen op het overlijden ten gevolge van een 
calamiteit met gevaarlijke stoffen). 
 
Uitleg begrippen 
 
Bebouwingsafstand  
De kleinste horizontale afstand tussen het hart van de leiding en woonbebouwing, een bijzonder object, 
recreatieterrein of industrieterrein die in acht moet worden genomen. De bebouwingsafstanden gelden op basis van 
de circulaire "Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen" (1984). Er is daarbij onderscheid gemaakt in 
verschillende afstanden per bebouwingscategorie. Daarnaast zijn de druk en diameter van de leiding van belang bij het 
bepalen van de aan te houden bebouwingsafstand.  
 
Belemmeringenstrook 
De belemmeringenstrook is vastgelegd in het privaatrecht en gereserveerd voor werkzaamheden van de 
leidingexploitant. Deze strook wordt ook wel zakelijk recht strook genoemd. In deze strook mag enkel bebouwing ten 
behoeve van de leiding worden gerealiseerd. Daarnaast mogen er zonder aanlegvergunning geen grondroerende 
activiteiten plaatsvinden. De belemmeringenstrook bedraagt ten minste vijf meter aan weerszijden van een buisleiding 
gemeten vanuit het hart van de buisleiding. 

Beperkt kwetsbaar object (volgens definitie Besluit externe veiligheid buisleidingen) 
- Verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maximaal twee 

woningen, woonschepen en woonwagens per hectare; 
- Lintbebouwing voor zover deze loodrecht of nagenoeg loodrecht is gelegen op de risicocontour van de buisleiding; 
- Dienst- en bedrijfswoningen van derden; 
- Kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan 1500 m2 per object; 
- Restaurants, voor zover hierin geen grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig 

plegen te zijn; 
- Winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan 2000 m2, voor zover zij geen onderdeel 

uitmaken van een complex waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd, waarvan het gezamenlijk bruto oppervlak 
meer dan 1000 m2 bedraagt en waarin een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 

- Sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen; 
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- Kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet bestemd zijn voor 
het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen; 

- Bedrijfsgebouwen, voor zover zij geen gebouwen zijn waarin grote aantallen personen gedurende een groot 
gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn zoals: 
– kantoorgebouwen en hotels met een bruto oppervlak van meer dan 1500 m2 per object; 
– complexen, waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk vloeroppervlak meer dan 

1000 m2 bedraagt, en winkels met een totaal oppervlak van meer dan 2000 m2 per object, voor zover in die 
complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 

- Objecten die met het bovengenoemde (m.u.v. sport- kampeerterreinen < 50 personen) gelijkgesteld kunnen 
worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen 
dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voorzover die 
objecten geen kwetsbare objecten zijn; en 

- Objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met 
vluchtleidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval 
kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval. 

 
Groepsrisico 
Het groepsrisico geeft inzicht over hoeveel personen worden bedreigt bij een calamiteit bij het transport van gevaarlijke 
stoffen door een buisleiding. Het aantal getroffen personen is per mogelijke calamiteit verschillend (omdat de effecten 
per type calamiteit verschillen). Het transport van gevaarlijke stoffen door een buisleiding kan leiden tot verschillende 
soorten calamiteiten (breuk, lekkage) met bijbehorende effecten (dus slachtoffers) en kansen. Een ander punt is de 
aanwezigheid van personen binnen het effectgebied van de calamiteit. Als er geen personen in het gebied aanwezig 
zijn kunnen er geen slachtoffers vallen en is het groepsrisico dan ook “nihil”. Het groepsrisico kan niet in 1 getal worden 
uitgedrukt. Maar wordt als een hoekige curve weergegeven in een grafiek waarin het aantal dodelijk slachtoffers is 
uitgezet tegen de kans dat een calamiteit met dit aantal slachtoffers kan optreden. Zie onderstaande voorbeeldgrafiek. 
 
Een dergelijk grafiek wordt een fN-curve genoemd. Waarbij f staat voor de kans per jaar en N voor het aantal dodelijke 
slachtoffers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het groepsrisico is gedefinieerd als de kans per jaar dat 10, 100 of 1000 personen overlijden per kilometer buisleiding 
als rechtstreeks gevolg van een calamiteit met het transport van gevaarlijke stoffen door een buisleiding. Het 
groepsrisico kent geen harde grenswaarde. Voor het groepsrisico is een oriëntatiewaarde vastgesteld die afhankelijk is 
van het aantal dodelijke slachtoffers per kilometer buisleiding: 
• voor 10 of meer dodelijke slachtoffers is de oriëntatiewaarde gelijk aan 10-4; 
• voor 100 of meer dodelijke slachtoffers is deze gelijk aan 10-6;  
• voor 1000 of meer dodelijke slachtoffers is deze gelijk aan 10-8. 
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Deze waarde geld als een richtwaarde waaraan getoetst moet worden (is in bovenstaande grafiek als rode lijn 
aangegeven) en is een soort maat voor wat binnen Nederland nog als maatschappelijk geaccepteerde kans geldt voor 
calamiteiten waarbij meerdere dodelijke slachtoffers kunnen vallen. De oriëntatiewaarde is zodanig gedefinieerd dat 
bij iedere factor 10 toename van het aantal slachtoffers de kans hierop met een factor 100 moet afnemen. Hiermee 
wordt tot uitdrukking gegeven dat bij een groter aantal slachtoffers het maatschappelijk draagvlak hiervoor snel 
afneemt aangezien dit tot een ontwrichting van de locale samenleving kan leiden. De oriëntatiewaarde is geen 
“sanerings”waarde. Dit betekent dat als deze overschreden wordt bij bestaande situaties dit niet tot een verplichte 
sanering hoeft te leiden. Wel moet altijd geprobeerd worden om het groepsrisico zo veel mogelijk te beperken. 
 
Invloedsgebied 
Is het gebied langs een buisleiding waarbij bij risicoberekeningen het aantal aanwezige personen nog wordt meegeteld. 
Hiervoor wordt in principe de 1% letaliteitsgrens aangehouden (is de afstand waar bij de grootst mogelijke calamiteit 
nog 1% van de aanwezige personen binnen het gebied komt te overlijden). Bij hoge druk aardgasleidingen bedraagt 
deze afstand maximaal 850 m. Gebleken is dat de fN-curves voor aardgastransportleidingen nauwelijks worden 
beïnvloed door de bebouwingsdichtheid in het relatief grote gedeelte van het invloedsgebied dat gelegen is tussen de 
100%- en 1%-letaliteit. Daarom is het een onnodige administratieve belasting om gedetailleerde populatie-gegevens 
voor dat grote gebied te inventariseren en berekeningen uit te voeren, en kan voor hoge druk aardgasleidingen worden 
volstaan met een berekening met een gedetailleerde populatie-inventarisatie tussen de buisleiding en de 100%- 
letaliteitsgrens (tot 35 kW/m²; maximaal 200 m) en een grovere inventarisatie (met grovere aantallen/kentallen tussen 
100%- letaliteit en 1%- letaliteit; maximaal 850 m). 
 
Kwetsbaar object (volgens definitie Besluit externe veiligheid buisleidingen) 
- Woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde: 

–  verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van maximaal 
twee woningen per hectare 

– dienst- en bedrijfswoningen van derden; 
– lintbebouwing voor zover deze loodrecht of nagenoeg loodrecht is gelegen op de risicocontour van de 

buisleiding; 
- Gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, 

zieken of gehandicapten, zoals: 
– ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 
– scholen; 
– gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; 

- Gebouwen waarin grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn, 
zoals: 
– kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object; 
– complexen, waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer 

dan 1000 m2 bedraagt, en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per object, 
voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 

- Kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere 
aaneengesloten dagen van het jaar. 

 
Oriëntatiewaarde 
Zie toelichting bij groepsrisico. 
 
Plaatsgebonden risico. 
Het plaatsgebonden risico geeft aan hoe vaak een calamiteit bij een buisleiding voorkomt waarbij dodelijke slachtoffers 
vallen. Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde 
plaats in de omgeving van een buisleiding bevindt, overlijdt ten gevolge van een ongeval met het transport van 
gevaarlijke stoffen door die buisleiding. Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in kans per jaar. Omdat deze kansen 
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zeer klein zijn worden deze met de volgende wiskundige notatie aangegeven: bijvoorbeeld 10-6/jaar. Dit is hetzelfde als 
0,000001/jaar, of een kans van 1 op de 1.000.000 per jaar. Soms wordt dit voor de beeldvorming ook wel uitgedrukt als 
1 keer per miljoen jaar. Wat niet betekent dat dit zich dan pas over 1 miljoen jaar voor kan doen. Dit kan b.v. ook morgen 
al gebeuren. 
 
Plaatsgebonden risico – contour (PR-contour) 
Rondom een buisleiding kan een lijn worden getrokken waarbij het plaatsgebonden risico overal gelijk is. Bijvoorbeeld 
overal 10-6/jaar. Deze lijn loopt aan beide zijden van de buisleiding. Deze contour wordt dan in dit voorbeeld de PR=10-

6-contour genoemd en kan op een kaart/plattegrond worden weergegeven. 
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Bijlage 2 :  Ingevoerde personendichtheid per object 

 
 
 
 
 

 
 



Bijlage 2: Ingevoerde personendichtheid per object

Kentallen Handreiking verantwoording groepsrisico
In de handreiking verantwoording groepsrisico zijn de volgende kentallen voor personendichtheden ( tabel 16.2), en aanwezigheidsfactoren (tabel 16.4) aangegeven
die gehanteerd moeten worden binnen de PR=10-8 contour:

functie aantal personen per eenheid kental Aanwezigheid
dag nacht

Wonen 2,4 per woning 2,4 0,5 1

Industrie, bedrijvigheid 1 werknemer per 100 m2 bedrijfsvloer oppervlak dag 0,01 1 0
volcontinu : kantoorgedeelte 0,0333 1 0
volcontinu : overig bedrijfsopp. 0,01 1 1

Kantoren 1 werknemer per 30 m2 bedrijfsvloer oppervlak (b.v.o.) 0,0333 1 spec.
Winkels 1 werknemer/bezoeker per 30 m2 bedrijfsvloer oppervlak (b.v.o.) 0,0333 1 spec.
Scholen 1,1 persoon per leerling 1,1 1 0

Recreatie en evenementen geen kental, specifiek bepalen (zie PGS 1, deel 6)

overig geen kental, specifiek bepalen (zie PGS 1, deel 6)

Buiten de PR=10-8 contour kan volstaan worden met een grove inventarisatie op basis van gebiedstypen en bijbehorende kentallen (tabel 16.3)

Type gebied bevolkingsdichtheid
(personen/hectare)

Woongebieden Natuurgebied 0

Buitengebied 1
Incidentele woonbebouwing 5
Rustige woonwijk 25
Drukke woonwijk 70
Stadsbebouwing met hoogbouw 120

Industriegebieden Personeeldichtheid - laag 5
Personeeldichtheid - midden 40
Personeeldichtheid - hoog 80
kantoren- hoogbouw 200

Recreatiegebied (in seizoen) Camping, bungalowpark 60-200

Populatieservice
Gebruikte data-versie

Opgevraagd gebied in populatieservice
Voor het gehele invloedsgebied is gebruik gemaakt van de gegevens van Populatieservice.  
Bij diverse locatie binnen het invloedsgebied is na controle van de locatie op basis van BAG gegevens, luchtfotos en www.ruimtelijkeplannen.nl de personendichtheid in populatieservice aangepast of handmatig aangevuld in CAROLA.
Voor deze locaties is in de tabel onder bestaande situatie de gebruikte personendichtheid weergegeven.

Inlezing populatiebestanden in CAROLA
Door populatieservice worden automatisch 10x10m gridpunten genereerd waarbij per punt het maximale aanwezige personen
wordt weergegeven.  Door populatieservice worden diverse populatiegridbestanden aangeleverd (tekst bestand met X- en Y- coordinaten en het aantal personen per coordinaat). 
De onderstaande gridbestanden zijn ingelezen in CAROLA . In CAROLA kan verder worden aangegeven welk percentage van het aantal personen aanwezig is in de dagperiode en nachtperiode.

Type in CAROLA Aantal personen in grid-bestand
dag nacht

Werken, aangepast 54 100% 80%
Werken 74 100% 0%
Werken 22 100% 0%

Wonen 793 50% 100%

Naam gridbestand

bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80.txt
industrie-dag100-nacht30.txt
kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0.txt

wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100.txt

Percentage Personen



Aangepaste objecten in populatieservice  en  handmatig ingevoerde objecten in CAROLA

Bestaande (bestemde) situatie bestaande situatie in plangebied

Nr Adres  en BAG ID Gebouw Aard object Bestemming 
(www.ruimtelijke-
plannen.nl)

Naam aangepast gridbestand 
(populatieservice) of handmatig 
ingevoerd populatietype CAROLA

Aantal personen aanwezigheidspercentage

Aantal  Eenheid Aantal Bron kental Eenheid kental Personen dag
(8.00-18.30)

avond/nacht
(18.30-8.00)

dag avond/nacht dag avond/nacht

1 Sportlaan 57 (0476100000009223) 7 woningen 
(te realiseren conform BP Sportlaan 57)

wonen wonend_vakantiehuis-dag50nacht100.txt 7 wooneenheden BP Sportlaan 57 2,4 personen/woning 16,8 50% 100% 8,4 16,8 100% 100%

2 Melchiorstraat sportvelden(voetbal/tennis) Evenement handmatig, evenement 1,5 hectare GIS meting via luchtfoto 25,00 personen/hectare A) 38,5 100% 100% 38,5 38,5 38% 30%

B1 Melchiorstraat Voormalig handbalveld, 
beschouwd als handbalveld

Sport handmatig, evenement 1,0 handbalveld 14,00 personen/handbalveld B) 14,0 100% 100% 14,0 14,0 38% 30%

A) De sportvelden zijn beschouwd als "sport- en recreatie buiten - extensief gebruik", conform PGS 1 deel 6 tabel 1, waarbij worst-case is aangenomen dat het maximaal aanwezige personen in de avond/nacht-periode gelijk is aan de dagperiode. Voor extensief gebruik wordt 25 personen/ha aangehouden.

uitgegaan van 4 uur in de dagperiode en 4 uur in avond/nachtperiode. Gemodelleerd als evenement, aanwezigheid dag = 4/10,5= 38%, aanwezigheid avond/nacht = 4/13,5=30%

B) Uitgegaan van de grootte van een handbalteam van 7 personen en 2 teams op het handbalveld.  uitgegaan van 4 uur in de dagperiode en 4 uur in avond/nachtperiode. Gemodelleerd als evenement, aanwezigheid dag = 4/10,5= 38%, aanwezigheid avond/nacht = 4/13,5=30%

Nieuwe situatie nieuwe situatie in plangebied

Zelfde als bestaande (bestemde) situatie zonder B1/B3, aangevuld met de volgende onderstaande objecten
Nr Adres  en BAG ID Gebouw Aard object Bestemming 

(www.ruimtelijke-
plannen.nl)

Naam aangepast gridbestand 
(populatieservice) of handmatig 
ingevoerd populatietype CAROLA

Aantal personen aanwezigheidspercentage

Aantal  Eenheid Aantal Bron kental Eenheid kental Personen dag
(8.00-18.30)

avond/nacht
(18.30-8.00)

dag avond/nacht dag avond/nacht

N1 Plangebied Melchiorstraat appartementengebouw wonen handmatig, werken 6 woningen BAG 2,4 personen/woning 14,4 50% 100% 7,2 14,4 100% 100%

N2 Plangebied Melchiorstraat appartementengebouw wonen handmatig, werken 6 woningen BAG 2,4 personen/woning 14,4 50% 100% 7,2 14,4 100% 100%

Aantal personen aanwezig 
(ingevoerd in CAROLA)

Tijdsduur ingevoerde CAROLA-
objecten (% gedurende een  jaar)

Aantal personen aanwezig 
(ingevoerd in CAROLA)

Tijdsduur ingevoerde CAROLA-
objecten (% gedurende een  jaar)
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Er bestaan plannen een locatie aan de Melchiorstraat te Oudesluis 
her in te richten. Oudesluis ligt in de gemeente Schagen in de 
provincie Noord Holland. Op de grond binnen het plangebied worden 
nieuwbouwwoningen gerealiseerd. 

Het is mogelijk dat binnen het plangebied soorten voorkomen die 
beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming (Wnb) of dat het 
plan gevolgen heeft voor nabij gelegen beschermde gebieden. 

In opdracht van DNS Planvorming B.V. heeft Ecologisch Onderzoeks- 
en Adviesbureau Van der Goes en Groot in het kader van de huidige 
natuurwetgeving een quickscan uitgevoerd om dit nader te 
onderzoeken. 

Het onderzoek heeft bestaan uit een bronnenstudie en een 
veldbezoek. 

Een quickscan is een momentopname die soms slechts in beperkte 
mate uitsluitsel geeft over de afwezigheid van soorten. Dit onderzoek 
betreft geen volledige veldinventarisatie. Mochten er door de 
plannen effecten te verwachten zijn op beschermde soorten die 
mogelijk aanwezig zijn en niet zijn uit te sluiten vanwege tijdstip van 
het veldbezoek of niet inspecteerbare delen van het plangebied, dan 
wordt een nader onderzoek geadviseerd. 

  

  
De ligging van het plangebied (rood omlijnd). 
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1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het (mogelijke) 
voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Wnb. 
Tevens wordt onderzocht of de plannen negatieve effecten op 
dergelijke soorten en/of op beschermde gebieden kunnen 
veroorzaken. 

Op grond van het onderzoek wordt geadviseerd omtrent te nemen 
maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te verzachten 
en omtrent de noodzaak ontheffing of vergunning aan te vragen. 

Een uitgebreide beschrijving van de getoetste wetgeving is te vinden 
in Bijlage 1. 

1.3 Het plangebied 

In Figuur 1 is de ligging van het onderzoeksgebied aangegeven. 

Het plangebied bevind zich in het zuiden van Schagen en grenst in 
het noorden aan bebouwing en in het zuiden aan een sportpark. Op 
100 meter afstand ten noorden van het plangebied bevindt zich een 
brede watergang en op 150 meter afstand ten westen bevindt zich 
een spoorlijn. 

1.4 Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan uit de bouw van drie blokken met 
sociale huurappartementen bestaande uit drie bouwlagen. 

De ecologisch gevoelige werkzaamheden zullen bestaan uit realisatie 
van woningen met het verwijderen van de vegetatie-toplaag, het 
vergraven van de bodem, het opbrengen van grond en het kappen en 
rooien van struiken en/of bomen. 

Bij uitvoering van het werk kan door geluid, trillingen en licht 
verstoring optreden van (beschermde) soorten. 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 3 worden de biotopen die aanwezig zijn in het 
plangebied beschreven en wordt aangegeven welke soorten 
aanwezig (kunnen) zijn binnen en nabij het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt ingeschat in hoeverre deze soorten negatieve 
effecten kunnen ondervinden van het werk en welke specifieke 
maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. 

Hoofdstuk 5 beschrijft of- en welke gebiedsbeschermende wetgeving 
van toepassing is op het plangebied. 
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Ten slotte bevat hoofdstuk 6 de conclusies. Indien van toepassing 
worden aanbevelingen gedaan. 

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de gebruikte en aanbevolen 
literatuur. In de bijlage is aanvullende informatie opgenomen over de 
geldende wetgeving en de gebruikelijke procedures bij een 
vergunnings- en/of ontheffingsaanvraag. 

 

Schets van de bouwplannen. 
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 2 Methode 

Hieronder wordt aangegeven hoe is onderzocht welke soorten te 
verwachten zijn binnen het plangebied. Speciale aandacht is uit-
gegaan naar díe beschermde soorten waarvoor, indien aanwezig, 
specifieke maatregelen moeten worden getroffen of ontheffing moet 
worden aangevraagd bij werkzaamheden in het kader van dit plan. 
Daarnaast is gekeken of het plangebied tot een beschermd 
natuurgebied behoort of dat dergelijke gebieden aanwezig zijn in de 
nabijheid van het plangebied. 

2.1 Soorten 

Bronnenstudie 
Op basis van literatuurgegevens en informatie, samengebracht in 
bijvoorbeeld de Nationale Databank Flora- en Fauna (NDFF) is 
bekeken in hoeverre (beschermde) soorten in het verleden zijn 
aangetroffen in en rond het plangebied. 

Voor het onderzoek van de NDFF is het kilometerhok onderzocht 
waarbinnen het plangebied is gelegen en de acht daaromheen 
gelegen kilometerhokken, rekening houdend met relevante, over-
eenkomstige biotopen tussen plangebied en omgeving. 

In de database is gezocht naar gegevens van beschermde (vogel-) 
soorten met jaarrond beschermde verblijfplaatsen of naar soorten 
die niet provinciaal zijn vrijgesteld. Hierbij is gekeken naar waar-
nemingen in de afgelopen 10 jaar (2011-2021). 

Vervolgens is een interpretatie gedaan met betrekking tot de aard en 
de waarde van de waarnemingen (bijvoorbeeld foeragerend, over-
winterend, trekkend, overvliegend of verblijvend). Ook is gekeken 
naar de onderzoeksinspanning en de (verwachte) volledigheid van de 
waarnemingen en de kans dat de situatie ter plaatse veranderd is. 

Er is in de NDFF niet gericht gezocht naar vogelsoorten met niet-
jaarrond beschermde nesten, provinciaal vrijgestelde soorten en in 
het geheel niet te verwachten soorten zoals zeezoogdieren of 
zoutwatervissen. Met vogels die geen jaarrond beschermd nest 
hebben moet, in algemene zin, wél rekening gehouden worden (zie 
ook §4.1). Potenties voor vrijgestelde soorten amfibieën en 
grondgebonden zoogdieren die mogelijk voorkomen in het 
plangebied, worden kort genoemd. Voor deze soorten geldt, net als 
voor alle andere soorten, onverminderd de zorgplicht welke wordt 
besproken in de conclusies en de bijlage m.b.t. de wetgeving. 

Naast het onderzoek van de NDFF zijn relevante verspreidings-
atlassen en eventueel andere literatuur en websites geraadpleegd 
om de ecologische vereisten van soorten in samenhang met de 
verspreiding te bekijken. 
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Potentiebeoordeling 
Het plangebied is op 14 juli bezocht om enerzijds de aanwezige en 
aangrenzende biotopen te beschrijven en anderzijds eventuele 
incidentele waarnemingen te doen van beschermde flora en fauna 
(voor zover waarneembaar). Bij het veldbezoek is voor de 
potentiebeoordeling tevens gericht gezocht naar verblijfsporen zoals 
keutels, plukresten en braakballen. Daarnaast zijn bijvoorbeeld even-
tueel aanwezige materialen gekeerd en zijn eventueel aanwezige 
spleten en holtes, zover mogelijk, oppervlakkig geïnspecteerd. 

Naast de aandacht voor beschermde waarden, is ook gelet op inva-
sieve soorten die voorkomen op de ‘Unielijst’ van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (←NVWA). Deze invasieve exoten zijn op 
de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade toebren-
gen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan de 
biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. De waargenomen soorten 
worden genoemd (§3.2) maar er worden geen nadere aanbevelingen 
gedaan of beleid uitgezet ten aanzien van deze soorten. 

Verwerking 
Met behulp van analyse en expertkennis is op basis van de verzamel-
de gegevens en de aangetroffen biotopen, een inschatting gemaakt 
van het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in en nabij het 
plangebied. 

Op grond van de plannen is een korte effectbeoordeling gemaakt van 
de plannen op de te verwachten soorten. 

Als negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten, wordt aangegeven of 
specifieke maatregelen moeten en kunnen worden genomen en/of 
ontheffing dient te worden aangevraagd. 

2.2 Gebieden 

Op de gebiedendatabase van het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (LNV) is gekeken in hoeverre het plangebied is 
gelegen binnen of nabij de begrenzing van (Europees) beschermde 
gebieden (Natura 2000), zie: 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx 

Aan de hand van Provinciale of gemeentelijke informatie, toeganke-
lijk via internet, is bekeken of het plangebied gelegen is in andere 
relevante beschermde gebieden, zie bijvoorbeeld: 

Noord-Holland: https://geoapps.noord-
holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=nbp 

Als dit het geval is, wordt bekeken of negatieve effecten te 
verwachten zijn en of nadere toetsing noodzakelijk is. 

→https://www.nvwa.nl/

onderwerpen/invasieve-
exoten/unielijst-
invasieve-exoten 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
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 3 Beschermde soorten Wnb 

In dit hoofdstuk worden eerst de biotopen beschreven die aanwezig 
zijn binnen het plangebied. Vervolgens worden de beschermde 
soorten beschreven per soortgroep. In de beschrijving wordt per 
soortgroep eerst aangegeven welke soorten (volgens opgave van het 
NDFF en literatuur) in het verleden of tijdens het afgelegde veld-
bezoek zijn aangetroffen. Vervolgens wordt vermeld welke soorten 
op grond van aanwezige biotopen te verwachten zijn en welke 
gebruiksfuncties het plangebied kan hebben voor deze soorten. 

3.1 Beschrijving aanwezige biotopen 

Het plangebied bestaat uit een geasfalteerd voetbalveld met een 
omheining er omheen. Ten zuiden hiervan bevind zich een voedselrijk 
grasveld. Het voetbalveld en het grasveld worden omringd door 
bosschages met esdoorn, meidoorn en Zwarte els. In de 
noordoostelijke hoek van het voetbalveld bevindt zich een dicht 
struweel wat voornamelijk bestaat uit bamboe. In de bomen binnen 
het plangebied zijn geen nesten of opvallende holtes of spleten 
aangetroffen. Ten westen van het voetbalveld, buiten het 
plangebied, ligt een smalle watergang waarvan de oevers begroeid 
zijn met Riet. 

Het grasveld (linksboven),voetbalveld (rechtsboven) en enkele groenstructuren binnen het plangebied (onder). 
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3.1.1 Planten 

Aangetroffen soorten 
In en rond het plangebied is in het verleden en tijdens het veldbezoek 
geen beschermde flora waargenomen (NDFF 2011-2021). 

Potentie plangebied 
In het plangebied wordt geen beschermde flora verwacht. Het 
plangebied wordt te intensief beheerd en is te voedselrijk om 
geschikt te zijn voor beschermde plantensoorten. Tevens is de 
bodem teveel gestoord en gewoeld. 

3.1.2 Vissen 

Omdat geen water in het plangebied aanwezig is, kunnen geen 
(beschermde) vissoorten voorkomen. 

Aangetroffen soorten 
In en rond het plangebied zijn in het verleden en tijdens het veld-
bezoek geen beschermde vissoorten waargenomen (NDFF 2011-
2021). 

Potentie plangebied 
In en rond het plangebied is geen potentie voor beschermde 
vissoorten aanwezig. 

3.1.3 Amfibieën 

Aangetroffen soorten 
In en rond het plangebied zijn in het verleden en tijdens het 
veldbezoek geen beschermde, niet vrijgestelde amfibieën 
waargenomen (NDFF 2011-2021). 

Potentie plangebied 
In het plangebied is geen voortplantingswater aanwezig voor 
amfibieën. In het plangebied is wél geschikt landbiotoop aanwezig 
dat buiten de voortplantingsperiode kan worden benut door 
algemene soorten amfibieën zoals Gewone pad, Kleine water-
salamander en Bruine kikker. De dieren kunnen wegkruipen onder 
stronken en takken of in verlaten muizenholen en dergelijke. Deze 
soorten zijn beschermd onder de Wnb maar ze zijn in Noord-Holland 
‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting, zie verder Bijlage 1.2. 

-Rugstreeppad 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Rugstreeppad. In en 
rond het plangebied ligt geen geïsoleerd, ondiep en snel opwarmend 
water zonder predatoren zoals vis en waterroofinsecten, dat door de 
dieren kan worden gebruikt voor voortplanting. Tevens zijn de 
aanwezige oevers te steil en te zwaar en dicht begroeid. 

Als in het plangebied graafwerkzaamheden plaatsvinden of zand 
wordt opgebracht, is het niet te verwachten dat Rugstreeppadden 
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het gebied kunnen intrekken. Het plangebied ligt geïsoleerd door 
dichte bebouwing, infrastructuur en brede watergangen en de soort 
is nooit in de omgeving van het plangebied vastgesteld. 

3.1.4 Vogels 

Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. Het bevoegd gezag 
maakt onderscheid tussen soorten met niet-jaarrond beschermde 
nesten, soorten met jaarrond beschermde nesten (ingedeeld in vier 
categorieën) en de zogenaamde ‘categorie 5-soorten’ (zie verder 
Bijlage 1.2.5). 

Aangetroffen soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 
Tijdens het veldbezoek werden diverse vogelsoorten waargenomen: 
Merel, Kauw, Turkse tortel, Koolmees (cat. 5), Winterkoning, 
Boerenzwaluw (cat. 5) en Spreeuw (cat. 5). 

Potentie plangebied soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 
In het plangebied kunnen enkele algemene bos- en struweelvogels 
tot broeden komen zoals bijvoorbeeld Merel, Houtduif, Winterkoning 
of Heggenmus. 

In het water langs het plangebied broeden mogelijk water- en 
moerasvogels zoals Meerkoet en Waterhoen. 

Het is mogelijk dat in de bomen categorie 5-soorten broeden als 
Koolmees, Pimpelmees en Boomkruiper. 

Aangetroffen soorten met jaarrond beschermde nesten 
Tijdens het veldbezoek werden Huismussen (cat. 2) waargenomen in 
de bamboestruiken in het noordoosten van het plangebied. Ook rond 
de woningen ten noorden van het plangebied werd activiteit van 
Huismussen vastgesteld. Deze woningen, met schild- en zadeldaken, 
bieden potentie als broedlocatie voor Huismussen. In 2016 is op 1 
kilometer ten noorden van het plangebied ook een waarschijnlijke 
nestplaats van een Buizerd (cat. 4) vastgesteld. 

In de omgeving van het plangebied zijn daarnaast in het verleden 
Gierzwaluw (cat. 2), Roek (cat. 2), Grote gele kwikstaart (cat. 3), 
Kerkuil (cat. 3), Ooievaar (cat. 3), Slechtvalk (cat. 3), Boomvalk (cat. 
4), Havik (cat. 4), Ransuil (cat. 4), Sperwer (cat. 4) en Steenuil (cat. 1) 
vastgesteld. Deze soorten hebben echter geen binding met het 
plangebied. De meeste bekende waarnemingen betreffen 
overvliegende (trek)vogels of deze soorten hebben gebroed in 
andere biotopen zoals bebouwing en bos in de omgeving (NDFF 
2011-2021). De soorten broeden niet in de directe omgeving van het 
plangebied. 

Potentie soorten met jaarrond beschermde nesten 
Omdat geen bebouwing aanwezig is en geen sporen of nesten 
werden waargenomen in de aanwezige bomen wordt uitgesloten dat 
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vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten broeden in het 
plangebied. 

Het plangebied kan incidenteel worden gebruikt als onderdeel van 
het leefgebied van de Huismus. Het plangebied biedt geen essentieel 
leefgebied voor deze soort omdat er in de omgeving genoeg andere, 
vergelijkbare groenstructuren aanwezig zijn waarnaar de soort kan 
uitwijken. Daarnaast kunnen soorten als Sperwer en Ransuil 
incidenteel voorkomen in het plangebied. Ook voor deze soorten 
maakt plangebied geen deel uit van essentieel leefgebied. 

3.1.5 Grondgebonden zoogdieren 

Aangetroffen soorten  
Rond het plangebied zijn in het verleden kleine marterachtigen 
(Bunzing, Hermelijn en Wezel) waargenomen (NDFF 2011-2021). 

De bamboestruiken in de noordoostelijke hoek van het plangebied (boven) en de 
bebouwing ten noorden van het plangebied met potentiele broedplekken voor 
Huismussen 
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De Bunzing, Hermelijn en Wezel zijn beschermde soorten die worden 
genoemd als ‘andere soort’ (zie Bijlage 1.2.1). 

De Bunzing werd op 1 kilometer afstand ten westen van het 
plangebied waargenomen. De Wezel en Hermelijn zijn beide 
waargenomen aan de noordoostkant van Oudesluis, op 300 meter 
van het plangebied. Van de Hermelijn zijn meerdere waarnemingen 
bekend. Hierboven worden de waarnemingen die het dichtst bij het 
plangebied werden gedaan genoemd. 

In het plangebied zelf zijn geen waarnemingen bekend van deze 
soorten. 

Potentie plangebied 
Het is mogelijk dat in het gebied enkele (kleine) zoogdieren 
voorkomen zoals Egel, Vos en verschillende algemene soorten 
(spits)muizen. Deze soorten zijn beschermd onder de Wnb, maar zijn 
‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting, zie verder Bijlage 1.2.1. 

Het plangebied biedt slechts beperkt schuilmogelijkheden zoals 
dichte begroeiing en dekking waar kleine marterachtigen (Bunzing, 
Hermelijn en Wezel) gebruik van kunnen maken. Ook ontbreekt 
gunstig jachtgebied met veel prooidieren (muizen). Tevens zijn rond 
de bebouwing vaak mensen (en huisdieren) aanwezig zodat 
noodzakelijke rust voor de dieren ontbreekt. 

Het is wel mogelijk dat incidenteel kleine marterachtigen die elders 
verblijven, in het plangebied voorkomen. Gezien de grootte en 
geschiktheid betreft het geen essentieel deel van hun leefgebied. In 
de omgeving van het plangebied is bovendien veel meer geschikt 
biotoop aanwezig. 

3.1.6 Vleermuizen 

Vleermuizen kunnen op zeer duidelijk te onderscheiden manieren 
van een leefgebied gebruik maken. Belangrijke gebruiksfuncties zijn 
verblijfplaats, foerageergebied of (deel van) een vliegroute. 

De manier waarop vleermuizen een gebied gebruiken kan door het 
jaar verschillen, een gebouw of een boom kan bijvoorbeeld tijdelijk 
gebruikt worden als verblijfplaats maar in andere delen van het jaar 
ongebruikt blijven. 

Aangetroffen vleermuizen 
In de omgeving van het plangebied zijn drie soorten vleermuizen 
vastgesteld (NDFF 2011-2021). Het betreft Gewone dwergvleermuis, 
Ruige dwergvleermuis en Meervleermuis. De meeste waarnemingen 
betroffen foeragerende en langsvliegende exemplaren. 

Er zijn geen relevante waarnemingen (zoals bijvoorbeeld verblijven, 
kolonies, foerageergebieden of vliegroutes) bekend van vleermuizen 
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in het plangebied zelf of in de directe omgeving ervan (NDFF 2011-
2021). 

Potentie verblijfplaatsen 
In het plangebied kunnen geen vleermuizen verblijven omdat ter 
plaatse geen bebouwing en bomen met geschikte holtes en spleten 
aanwezig zijn. 

In de bebouwing en bomen rondom het plangebied kunnen mogelijk 
wel vleermuizen verblijven. 

Potentie foerageergebied 
Het plangebied is geschikt voor foeragerende vleermuizen. De 
aanwezige luwe plekken kunnen zorgen voor verhoogde 
concentraties van insecten waardoor vleermuizen worden 
aangetrokken. 

Potentie vliegroute 
Gezien de ligging, de vorm en de grootte van het plangebied en het 
ontbreken van lijnvormige elementen zoals bomenrijen, doorlopende 
watergangen of brede rietkragen kan geen sprake zijn van een 
belangrijke functie als vliegroute voor vleermuizen. 

3.1.7 Overige fauna 

Aangetroffen soorten 
Er zijn geen waarnemingen bekend van andere beschermde soorten 
in of rond het plangebied (NDFF 2011-2021). Tijdens het veldbezoek 
werden dergelijke soorten ook niet waargenomen. 

Potentie plangebied 
Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor overige beschermde 
diersoorten in verband met het ontbreken van geschikt biotoop. 
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3.2 Conclusie beschermde soorten 

Op grond van §3.1.1 t/m §3.1.7 zijn beschermde, niet vrijgestelde 
soortgroepen te verwachten die staan weergegeven in Tabel 1. In de 
tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de aangetroffen soort-
groepen in en nabij het plangebied en de potenties daarvoor binnen 
het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt onderzocht welke gevolgen voor deze soort-
groepen worden verwacht door het uitvoeren van de plannen. 

 

  
Eerder volgens literatuuropgave vastgestelde soortgroepen met beschermde, niet 
vrijgestelde soorten in/nabij het plangebied (kolom 2) en verwachte voorkomen 
daarvan binnen het plangebied (kolom 3). 

*Vaste rust- en verblijfplaatsen. 

Beschermde, niet vrijgestelde soorten 

Aangetroffen 
nabij het 

plangebied 
 

(literatuur en 
veldbezoek) 

Potentieel aanwezig 
binnen het 
plangebied 

Planten nee nee 
Vissen nee nee 
Amfibieën nee nee 
Vogelsoorten met niet-jaarrond 
beschermde nesten 

ja ja 

Vogelsoorten met jaarrond beschermde 
nesten 

ja nee* 

Grondgebonden zoogdieren ja nee* 
Vleermuizen   

verblijfplaats nee nee 
foerageergebied ja ja 

vliegroute ? nee 
Overige beschermde fauna nee nee 
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 4 Effectbeoordeling en maatregelen 

Door het plan kunnen verschillende negatieve effecten optreden in 
het plangebied. Deze mogelijke effecten zijn onder te verdelen in 
tijdelijke effecten tijdens de aanleg en effecten als gevolg van de 
aanwezigheid van de nieuwe situatie. 

De te verwachten soortgroepen met beschermde, niet vrijgestelde 
soorten worden in dit hoofdstuk besproken. Ze zijn samengevat in de 
derde kolom van Tabel 1. De aanwezigheid van deze soortgroepen 
kan van invloed zijn op de verdere procedure. De (negatieve) 
effecten die kunnen optreden bij de werkzaamheden worden 
onderzocht. Voorts zal worden aangegeven welke maatregelen 
kunnen worden genomen om effecten te voorkomen of te 
minimaliseren. 

Voor andere soortgroepen met niet beschermde of vrijgestelde 
soorten geldt altijd de zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1). 

4.1 Vogels 

Vogelnesten kunnen worden vernield bij ecologisch gevoelige 
werkzaamheden zoals het rooien en kappen van struiken en bomen. 

Soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 
Men dient activiteiten waarbij nesten verstoord of vernield kunnen 
worden buiten het broedseizoen plaats te doen vinden, dus niet van 
grofweg 15 maart tot 15 juli. Deze periode is afhankelijk van bijvoor-
beeld het weer en de betrokken soorten. Als onverhoopt buiten deze 
periode vogels broedend aanwezig zijn, dienen werkzaamheden 
plaatselijk te worden uitgesteld. 

Wanneer in het broedseizoen gewerkt gaat worden is het mogelijk – 
voorafgaand aan het broedseizoen of voorafgaand aan de vestiging 
van broedvogels – het plangebied ongeschikt te maken als (nog) geen 
nesten aanwezig zijn. Hierbij mogen geen mogelijke nestplaatsen van 
jaarrond beschermde vogels ongeschikt of ontoegankelijk worden 
gemaakt! 

‘Categorie 5’-soorten 
Gezien de aanwezige biotopen in de nabijheid van het plangebied 
zullen de (mogelijk) aanwezige vogelsoorten die genoemd worden als 
‘categorie 5’-soort (Koolmees, Pimpelmees en Boomkruiper) kunnen 
uitwijken naar alternatief leefgebied. Er gelden geen zwaarwegende 
feiten of ecologische omstandigheden die een jaarrond beschermde 
status van nesten van deze soorten rechtvaardigen. Overigens geldt 
ook voor deze soorten dat activiteiten waarbij nesten verstoord of 
vernield kunnen worden buiten het broedseizoen plaats moeten 
vinden. 
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Soorten met jaarrond beschermde nesten 
Voor het mogelijk incidentele gebruik van het plangebied door 
vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten uit de omgeving van 
het plangebied (Huismus, Sperwer en Ransuil) wordt geen negatief 
effect verwacht van de ingreep omdat het plangebied slechts een 
klein deel uitmaakt van een veel groter foerageergebied en in de 
naaste omgeving veel vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. Het 
plangebied biedt geen essentieel leefgebied voor deze soorten en ze 
kunnen gemakkelijk uitwijken. Wel wordt aanbevolen om dekking 
biedende groenvoorzieningen zoveel mogelijk in stand te houden of 
te herplanten na realisatie van de ontwikkeling. 

4.2 Grondgebonden zoogdieren 

Voor incidenteel aanwezige kleine marterachtigen wordt geen 
belangrijk negatief effect verwacht vanwege de geringe grootte van 
het plangebied en de ruime aanwezigheid vergelijkbaar en beter 
biotoop in de naaste omgeving. Het plangebied biedt onder andere 
vanwege deze redenen geen essentieel leefgebied voor kleine 
marterachtigen en de dieren kunnen gemakkelijk uitwijken. 

4.3 Vleermuizen 

Foerageergebied 
Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 
plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 
omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 
groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar 
of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen derhalve 
gemakkelijk uitwijken. 

Na realisatie van de plannen zal vanwege de ontwikkelde begroeiing 
en gerealiseerde bebouwing de beschutting toenemen en zal het 
terrein opnieuw geschikt worden voor foeragerende vleermuizen. 

 

4.4 Conclusie effectbeoordeling 

Met het in achtnemen van besproken aanbevelingen, beperkingen en 
restricties in §4.1 t/m §4.3 worden geen belangrijke negatieve 
effecten verwacht voor beschermde soorten bij uitvoer van de 
plannen. Er dient altijd rekening te worden gehouden met de 
zorgplicht (zie §6.3). 
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 5 Gebiedsbescherming en overige 
natuurwetgeving 

In hoofdstuk 3 en 4 is beschreven welke beschermde soorten kunnen 
voorkomen en welke effecten de werkzaamheden kunnen hebben. 
De Wet Natuurbescherming kent naast soortbescherming ook 
gebiedsbeschermende wet- en regelgeving, in het bijzonder die van 
de Natura 2000-gebieden en betreffende behoud van grootschalige 
houtopstanden (Zie Bijlage 1.3). 

Naast bepalingen uit de Wnb kunnen gebieden ook beschermd zijn 
onder de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) als onderdeel van het 
‘Natuurnetwerk Nederland’ (voorheen Ecologische hoofdstructuur, 
EHS) of als Provinciaal aangewezen ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’, 
‘Weidevogelleefgebied’ of ‘Belangrijk weidevogelgebied’. 

Hieronder wordt aangegeven welke gebiedsbeschermende 
wetgeving van toepassing is op het plangebied. 

5.1 Natura 2000 

Het plangebied ligt op meer dan 5 kilometer afstand van het meest 
nabijgelegen Natura 2000-gebied, de Schoorlse Duinen (zie Figuur 2). 
Gezien de grote afstand, afscherming en de aard van de uit te voeren 
werkzaamheden, worden op voorhand geen directe negatieve 
gevolgen verwacht van de plannen zoals licht, geluid of optische 
verstoring. Er hoeft hiernaar geen nadere toetsing uitgevoerd te 
worden. 

Gezien de toename van stikstofemissie door plannen is wellicht een 
berekening van precieze emissie en depositie van stikstof wenselijk 
voor dit project. Het betreft een zogenaamde ‘Aerius’-berekening. 
Aanbevolen wordt hierover vooroverleg te voeren met het bevoegd 
gezag, de Provincie Noord-Holland. 

5.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het NNN, inclusief 
de zogenaamde verbindingszones die verschillende NNN-gebieden 
kunnen verbinden (zie Figuur 2). Er kunnen geen negatieve effecten 
door de plannen op het NNN gebied optreden. De plannen hoeven 
verder niet getoetst te worden aan beschermde waarden binnen dit 
netwerk. 

5.3 Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) 

Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is het regime voor 
bescherming in Noord-Holland voor gebieden die landschappelijk, 
aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde 
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zijn. Het BPL is beschreven in kernkwaliteiten per deelgebied. De 
voormalige beschermingsregimes Bufferzones, Aardkundig 
Monument en Weidevogelleefgebied zijn geborgd in de 
kernkwaliteiten. 

Het plangebied ligt op 100 meter afstand van Bijzonder Provinciaal 
Landschap nummer 31 “Zijdepolder noord en zuid” (zie Figuur 2). 

De bescherming van gebieden als Bijzonder Provinciaal Landschap is 
over het algemeen een planologische bescherming die alleen geldt 
voor ingrepen binnen de gebieden. ‘Externe werking’ op deze 
gebieden hoeft niet getoetst te worden. Wel dient te worden 
bekeken of een plan valt onder ‘een goede ruimtelijke ordening’. De 
vraag is daarbij of de locatie wel de beste is voor deze bestemming 
(ook met het oog op natuurwaarden) en of de gevolgen van het plan 
de kernkwaliteiten van het nabijgelegen BPL niet in betekenende 
mate aantasten. In het geval van het beschreven project wordt op 
grond van locatie, aard van het werk en afscherming geen belangrijke 
invloed verwacht op het BPL. 

5.4 Houtopstanden 

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom, Er worden derhalve 
geen onder de Wnb genoemde beplantingen gekapt. Er is voor de 
kap van de bomen waarschijnlijk wel een gemeentelijke 
kapvergunning noodzakelijk. 

  
Ligging van het plangebied (rode pijl) ten opzichte van Natura 2000-gebied, BPL, natuurverbindingen en het 
NNN. 
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5.5 Overige relevante wetgeving 

Er is geen overige natuurwetgeving bekend die van invloed kan zijn 
op de plannen. 

 

5.6 Conclusie gebiedsbeschermende en overige 
natuurwetgeving 

Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 
van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is, buiten 
eventuele indirecte gevolgen door toegenomen stikstofemissie, op 
voorhand uit te sluiten dat beschermde gebieden onder de Wnb of 
andere (provinciaal) beschermde of aangewezen gebieden, direct 
beïnvloed worden door de plannen. 

Gezien de toename van stikstofemissie door plannen is wellicht een 
berekening van precieze emissie en depositie van stikstof wenselijk 
voor dit project. Het betreft een zogenaamde ‘Aerius’-berekening. 
Aanbevolen wordt hierover vooroverleg te voeren met het bevoegd 
gezag, de Provincie Noord-Holland. 
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 6 Conclusies 

6.1 Beschermde soorten Wnb 

 Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde 
soorten vogels, amfibieën, grondgebonden zoogdieren en 
vleermuizen. 

 Gezien de uitgevoerde toetsing, kunnen van de amfibieën en 
grondgebonden zoogdieren alleen ‘vrijgestelde’ soorten 
verblijvend aanwezig zijn. Voor deze aangetroffen of verwachte 
‘vrijgestelde’ soorten hoeft geen ontheffing te worden 
aangevraagd als werkzaamheden worden verricht in het kader van 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, zoals het besproken plan. 

 In het plangebied kunnen broedvogels met niet-jaarrond be-
schermde nesten voorkomen. Voor de verwachte aanwezige 
broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nesten vernield of 
verstoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te 
vinden. Een ontheffing is voor broedvogels dan niet nodig. Het 
broedseizoen loopt ruwweg van half maart tot half juli. 

 Voor het mogelijk incidentele terreingebruik van het plangebied 
door vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (Huismus, 
Sperwer en Ransuil), wordt geen negatief effect verwacht van de 
ingreep omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van 
een veel groter leefgebied en in de naaste omgeving veel vergelijk-
baar of beter biotoop aanwezig is. Het plangebied biedt geen 
essentieel leefgebied voor deze soorten en ze kunnen gemakkelijk 
uitwijken. Wel wordt aanbevolen om dekking biedende 
groenvoorzieningen zoveel mogelijk in stand te houden of te 
herplanten na realisatie van de ontwikkeling. 

 Voor incidenteel aanwezige kleine marterachtigen wordt geen 
belangrijk negatief effect verwacht vanwege de grootte van het 
plangebied en de ruime aanwezigheid vergelijkbaar en beter 
biotoop in de naaste omgeving. De dieren kunnen derhalve 
gemakkelijk uitwijken. Het plangebied biedt geen essentieel 
leefgebied voor kleine marterachtigen. 

 Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 
plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 
omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 
groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijk-
baar of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen 
derhalve gemakkelijk uitwijken. 

6.2 Gebiedsbescherming en overige natuurwetgeving 

 Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de 
locatie van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden 
is buiten indirecte gevolgen door toegenomen stikstofemissie, op 
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voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving dan die 
beschreven in hoofdstuk 3 en 4 aan de orde is bij uitvoering van de 
plannen. 

 Gezien de toename van stikstofemissie door plannen is wellicht 
een berekening van precieze emissie en depositie van stikstof 
wenselijk voor dit project. Het betreft een zogenaamde ‘Aerius’-
berekening. Aanbevolen wordt hierover vooroverleg te voeren 
met het bevoegd gezag, de Provincie Noord-Holland. 

6.3 Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende soorten en hun leefomgeving geldt de 
zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1). Teneinde de zorgplicht na te leven kan 
men voorafgaand aan de werkzaamheden de volgende praktische 
richtlijnen hanteren: 

 Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal kan gefaseerd 
verwijderd worden. Dit geeft bodembewonende dieren de kans 
om in de nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te 
benutten; 

 Ontzie groen en groenvoorzieningen zoveel als mogelijk tijdens de 
werkzaamheden en bij het (tijdelijk) opslaan van machines en 
materialen. Gebruik zo klein mogelijke werkbreedtes en gebruik 
eventuele bouwwegen zowel voor aanvoer als afvoer. 

 Bij ecologisch gevoelige werkzaamheden kan zodanig worden 
gewerkt dat richting te behouden leefgebied van aanwezig fauna 
wordt gewerkt en dieren niet ingesloten raken en (meer) kans 
hebben te vluchten. 

 Het verwijderen van groen kan zoveel mogelijk beperkt worden of 
na de werkzaamheden kan nieuw groen aangeplant worden op 
dezelfde locaties als waar groen verwijderd wordt. Houdt bij 
werkzaamheden rondom groenvoorzieningen een zo smal 
mogelijke werkbreedte aan. 

 Bij ecologisch gevoelige werkzaamheden kan zoveel mogelijk van 
bestaande paden gebruik gemaakt worden, of kunnen nieuw 
gecreëerde paden herhaaldelijk worden gebruikt om insporing en 
potentiele verstoring te beperken. 

 Om schade aan vissen en amfibieën te beperken moeten de 
werkzaamheden aan wateren en oevers zoveel mogelijk worden 
uitgevoerd in de periode augustus tot en met oktober in verband 
met de perioden van voortplanting en overwintering. 

 Bij de sloop- en bouwwerkzaamheden moet voorkomen worden 
dat ’s nachts met sterke bouwverlichting wordt gewerkt. 
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6.4 Aanbevelingen ter bevordering van natuur 

Met behulp van enkele eenvoudige maatregelen kan de natuur in 
het plangebied versterkt worden en krijgen planten en dieren ook 
in nieuwe ontwikkelingslocaties de ruimte. Hiervoor worden voor 
dit plan de volgende aanbevelingen gedaan: 
 

 Het verbreden van wateren rondom planpercelen en de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers; 

 Het plaatsen van vleermuiskasten of geschikt maken of open 
houden van spouwmuren van nieuwbouw voor vleermuizen;  

 Plaatsen van voorzieningen voor Huismussen, Spreeuwen en 
Gierzwaluwen d.m.v. speciale dakpannen, vogelvides of 
inmetselstenen; 

 Het plaatsen van zogenaamde ‘insectenhotels’ aan de muren van 
de bebouwing, in tuinen of in bestaande of aan te planten 
groenstructuren; 

 Beplanten en aanleggen van groenstructuren met inheemse 
soorten zoals meidoorn, Wilde liguster, Klimop en Sleedoorn die 
insecten, vogels en vlinders kunnen aantrekken. Beplanting kan 
het beste aaneengesloten worden aangelegd omdat daarmee 
routes ontstaan voor soorten als Egel, muizen en vleermuizen; 

 Indien bij de inrichting van het plangebied ook gemetselde muren 
gerealiseerd worden kunnen hierbij speciale materialen toegepast 
worden die veel sneller dan gebruikelijk een groeiplaats bieden 
voor muurplanten. 
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Bijlage 1 Huidige natuurwetgeving 

Bijlage 1.1 Wet natuurbescherming (Wnb) 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is het nationale wettelijke kader 
waarin de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en 
de Boswet zijn samengevoegd. 

In de Wnb is zowel de soortbescherming van wilde flora en fauna 
geregeld als de gebiedsbescherming die veelal voortkomt uit 
bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn (HRL) en Vogelrichtlijn 
(VRL). 

De provincies zijn, op enkele uitzonderingen na, het bevoegd gezag 
van de wet. De provincies organiseren de ontheffingsverlening en 
handhaving. 

Bijlage 1.1.1 Zorgplicht 

Een belangrijke bepaling van de Wnb is de zorgplicht die stelt dat 
“een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 
handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied, 
een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende 
dieren en planten kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 
handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijker-
wijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 
voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voor-
komen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.” 

Bijlage 1.2 Soortbescherming 

Bijlage 1.2.1 Categorieën 

Onder de Wnb wordt een aantal soorten planten en dieren 
beschermd. Er zijn vier categorieën met beschermde soorten. Twee 
categorieën bevatten de soorten die respectievelijk zijn beschermd 
onder de HRL en soorten genoemd in de VRL. 

Naast deze Europees beschermde soorten heeft de wetgever nog een 
extra categorie soorten toegevoegd, de ‘andere soorten’. 

Per provincie is conform artikel 3.11 nog een vierde categorie 
opgesteld, die van de ‘vrijgestelde soorten’. Alleen soorten uit de 
derde categorie kunnen worden vrijgesteld. Voor deze soorten geldt 
een vrijstelling van ontheffingsplicht bij het overtreden van de 
verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) bij ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting en bestendig beheer. De lijst van vrijgestelde soorten kan 
per provincie variëren en is te vinden in Tabel 2. 
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Daarnaast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis in of op 
gebouwen of daarbij behorende erven in alle gevallen vrijgesteld van 
de genoemde verboden in artikel 3.10. 

 
  

  
Vrijgestelde soorten per provincie. 
Rood=niet vrijgesteld. 

 DR FL FR GL GR L NB NH OV UT ZH ZL 

Zoogdieren             

Aardmuis + + + + + + + + + + + + 
Bosmuis* + + + + + + + + + + + + 
Bunzing +  +  + +    + +  
Dwergmuis + + + + + + + + + + + + 
Dwergspitsmuis + + + + + + + + + + + + 
Eekhoorn      +1       
Egel + + + + + + + +  + + + 
Gewone bosspitsmuis + + + + + + + + + + + + 
Haas + + + + + + + + + + +  
Hermelijn +  +  + +    + +  
Huisspitsmuis* + + + + + + + + + + + + 
Konijn + + + + + + + + + + +  
Ondergrondse woelmuis + + + + + + + + + + +  
Ree + + + + + + + + + + + + 
Rosse woelmuis + + + + + + + + + + + + 
Steenmarter      +2       
Tweekleurige bosspitsmuis + + + + + + + + + + + + 
Veldmuis + + + + + + + + + + + + 
Vos + + + + + + + + + + + + 
Wezel +  +  + +    + + + 
Wild zwijn       +      
Woelrat + + + + + + + + + + + + 

Amfibieën en reptielen             

Bruine Kikker + + + + + + + + + + + + 
Gewone pad + + + + + + + + + + + + 
Hazelworm      +3       
Kleine watersalamander + + + + + + + + + + + + 
Levendbarende hagedis      +4       
Meerkikker + + + + + + + + + + + + 
Bastaardkikker + + + + + + + + + + + + 
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Bijlage 1.2.2 Verbodsbepalingen 

De Wnb bepaalt conform artikel 3.1, 3.5 & 3.10 dat de volgende 
zaken verboden zijn: 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild 
levende dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn, vogels genoemd in 
de Vogelrichtlijn en aangewezen ‘andere soorten’ opzettelijk te 

doden of te vangen¹ 

2. Het is verboden dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn 
opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van 
hierboven genoemde soorten te vernielen of te beschadigen of 
nesten of eieren van vogels weg te nemen. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste punt opzettelijk te 
verstoren als deze verstoring van wezenlijke invloed is op de staat 
van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

5. Het is verboden planten van soorten genoemd in de Habitatricht-
lijn (bijlage IV, Bijlage 1 Verdrag van Bern) of als ‘andere soorten’ 
(Bijlage B bij de wet) in hun natuurlijke verspreidingsgebied op-
zettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

Bijlage 1.2.3 Ontheffingsmogelijkheid 

Ruimtelijke ontwikkeling en (her)inrichting zoals het slopen, 
renoveren of bouwen van woningen, het dempen van wateren of het 
aanleggen bedrijventerreinen, kan beschadiging of vernieling tot 
gevolg hebben van de voortplantings- en rustplaatsen van de in het 
gebied voorkomende (beschermde) soorten. Dit hangt af van de 
fysieke uitvoering daarvan en de periode waarin het project plaats-
vindt. In bepaalde gevallen moet dan ontheffing voor de Wnb 
verkregen worden. 

Als er beschermde soorten (zie Bijlage 1.2.1) voorkomen die niet zijn 
vrijgesteld én verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) worden over-
treden, dan is ontheffing vereist of moet, indien mogelijk, conform 
art. 3.31 gewerkt worden met een door het Ministerie van LNV goed-
gekeurde gedragscode. 

De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal worden be-
oordeeld door het bevoegde gezag (veelal de provincie waarin het 
plangebied is gelegen). Belangrijk daarbij is de vraag in hoeverre 
schade optreedt, of de gunstige staat van instandhouding van de 

¹Het betreft soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, soorten genoemd in bijlage IV bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied. Alsmede andere soorten, genoemd in bijlage, onderdeel A, bij de wet. 
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betrokken soort(en) in gevaar komt en of er bevredigende 
alternatieven voorhanden zijn voor de ingreep of de locatie daarvan. 

Bijlage 1.2.4 Wettelijk belang 

Per categorie is het bij het al dan niet verkrijgen van een ontheffing 
belangrijk wat het belang is van het uit te voeren plan en de te 
verkrijgen ontheffing. Als schade niet te voorkomen is, dient één van 
de onderstaande wettelijke belangen van toepassing te zijn: 

Soorten van de Vogelrichtlijn 
Ontheffing is nodig: 

 in het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid. 

 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. 

 ter bescherming van flora en fauna. 

Soorten van de Habitatrichtlijn 
Ontheffing is nodig: 

 ter bescherming van flora en fauna. 

 in het belang van de volksgezondheid, 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 wezenlijk gunstige effecten. 

Andere soorten 
Ontheffing is nodig: 

 ter bescherming van flora en fauna. 

 in het belang van de volksgezondheid, 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 wezenlijk gunstige effecten. 

 in het kader van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting van 
gebieden en het toekomstig gebruik daarvan. 

 ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade 
aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of 
begraafplaatsen. 

Bijlage 1.2.5 Broedvogels 

Voor broedvogels wordt in principe geen ontheffing verleend. Als 
men verstorende activiteiten buiten het broedseizoen laat plaats-
vinden worden de vogels geacht te kunnen uitwijken, treedt geen 
schade op en is geen ontheffing noodzakelijk. 

Er is een uitzondering, vogelnesten die buiten het broedseizoen in 
gebruik zijn vallen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijf-
plaatsen’ en zijn daarom jaarrond beschermd. Er zijn vier 
verschillende categorieën ‘broedvogels met jaarrond beschermde 
nesten’, categorie 1 t/m 4, zie kader volgende pagina. 
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De lijst met vogelsoorten waarvan de nesten gedurende het hele jaar 
zijn beschermd is in 2009 aangepast (zie kader). In de provincie 
Overijssel is de lijst in 2019 opnieuw aangepast (zie kader). In de 
provincie Limburg is de lijst in 2020 opnieuw aangepast (zie kader). In 
de provincie Limburg gelden nog enkele wijzigingen op de standaard, 
de volgende soorten vallen in deze provincie andere categorieën: 
Kerkuil (cat. 1), Oehoe (cat. 1), Roek (cat. 1), Grote gele kwikstaart 
(cat. 2), Ooievaar (cat. 2), Slechtvalk (cat. 2), Wespendief (cat. 3), 
Zwarte wouw (cat. 3), Zomertortel (cat. 4). Let wel! Bij de 
bescherming van een jaarrond beschermd nest of verblijf kan het zijn 
dat zowel de verblijfplaats als de (directe) omgeving die nodig is voor 
het succesvol functioneren daarvan moet worden betrokken. 

Kader: Vogelsoorten met 
jaarrond beschermde 
nesten en bijbehorende 
categorie. 
 
*Geldt alleen in 
provincie Limburg en 
Overijssel Categorieën 
waarbinnen de soorten 
in deze provincies vallen 
zijn aangegeven voor 
Limburg, Overijssel. 

 

**Geldt alleen in 
provincie Limburg. 

 

***Geldt alleen in 
provincie Overijssel 

Soort Categorie Toelichting codes 

Bijeneter** 4 Vogelsoorten waarvan de nesten in 
principe jaarrond zijn beschermd met 
beschermingscategorie: 
 
1 = soorten die ook buiten het broedsei-
zoen het nest gebruiken als vaste rust- of 
verblijfplaats; 
2 = koloniebroeders die elk broedseizoen 
op dezelfde plaats broeden en die daarin 
zeer honkvast zijn of afhankelijk van 
bebouwing of biotoop; 
3 = soorten die elk jaar op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn 
of afhankelijk van bebouwing; 
4 = soorten die niet of nauwelijks zelf in 
staat zijn een nest te maken. 

Blauwe reiger** 4 

Boerenzwaluw* 2,3 

Boomvalk 4 

Bosuil* 2, 3 
Buizerd 4 
Draaihals** 4 
Gierzwaluw 2 
Grauwe klauwier** 4 
Grote gele kwikstaart 3 
Grutto** 4 
Havik 4 
Huismus 2 
Huiszwaluw* 2 
IJsvogel** 4 
Kerkuil 3 
Kramsvogel** 4 
Kwartelkoning** 4 
Oehoe 3 
Ooievaar 3 
Paapje** 4 
Raaf* 3, 4 
Ransuil 4 
Ringmus** 4 
Roek 2 
Roerdomp** 4 
Rode Wouw** 3 
Slechtvalk 3 
Sperwer 4 
Spotvogel** 4 
Steenuil 1 
Torenvalk* 3, 4 
Visdief** 4 
Wespendief 4 
Wulp** 4 
Zeearend*** 4 
Zomertortel** 4 
Zwarte specht* 4, 3 
Zwarte wouw 4 
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Voor soorten met jaarrond beschermde nesten kan soms, meestal 
alleen buiten het broedseizoen, wél ontheffing worden aangevraagd. 
Een ‘omgevingscheck’ is dan vereist. Een deskundige moet in dat 
geval vaststellen of de desbetreffende soort zelfstandig een 
vervangend nest kan vinden in de omgeving, of dat met verzachtende 
en/of compenserende maatregelen de functionaliteit van de voort-
plantings- en/of vaste rustplaats gegarandeerd kan worden. Om 
zeker te zijn dat geplande of genomen maatregelen hiertoe 
voldoende zijn, moeten deze middels een ontheffingsaanvraag 
worden voorgelegd aan de provincie. Als de gunstig staat van 
instandhouding niet in gevaar komt, kan de aanvraag (positief) 
worden afgewezen. Het is uiteraard essentieel dat de (aan de 
provincie) voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk worden 
genomen. 

Categorie 5-soorten 
Er is nog een categorie met ‘bijzondere’ vogelsoorten (Categorie 5) 
Deze soorten keren (zoals ook soorten met jaarrond beschermde 
nesten) weliswaar vaak terug naar de plaats waar zij het jaar 
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar 
beschikken over voldoende flexibiliteit om, als de broedplaats 
verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Van deze soorten zijn de 
verblijfplaatsen alleen dan beschermd als ‘zwaarwegende feiten of 
ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen’. 

 

Bijlage 1.2.6 Gedragscodes 

Indien men in het bezit is van een door de minister van LNV goed-
gekeurde gedragscode, hoeft bij werkzaamheden in het kader van 

Blauwe reiger* Koolmees 
Boerenzwaluw* Kortsnavelboomkruiper 
Bonte vliegenvanger Middelste bonte specht** 
Boomklever Oeverzwaluw 
Boomkruiper Pimpelmees 
Bosuil* Raaf* 
Brilduiker Ringmus*/** 
Draaihals* Ruigpootuil 
Eidereend Spreeuw 
Ekster Tapuit 
Gekraagde roodstaart Torenvalk* 
Glanskop Tureluur** 
Grauwe vliegenvanger Veldleeuwerik** 
Groene specht Wulp** 
Grote bonte specht Zeearend* 
Grutto*/** Zomertortel** 
Hop Zwarte kraai 
Huiszwaluw* Zwarte mees 
IJsvogel* Zwarte roodstaart 
Kleine bonte specht Zwarte specht* 
Kleine vliegenvanger  

Kader: Vogelsoorten met 
jaarrond beschermde 
nesten in categorie 5. 
 
*Andere beschermings-
status in provincies 
Limburg en/of Overijssel. 

**Geldt alleen in 
provincies Limburg en/of 
Overijssel 

De Grutto en Ringmus 
behoren bij categorie 5 in 
Overijssel, maar horen bij 
categorie 4 in Limburg. 

zie ook kader op 
voorgaande pagina. 
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natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van bestendig 
gebruik en van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting voor Vogel-
soorten (artikel 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5) en andere 
soorten (artikel 3.10) geen ontheffing te worden aangevraagd, mits 
aantoonbaar wordt gewerkt met deze gedragscode (artikel 3.31). De 
bewijslast dat correct is en wordt gehandeld volgens de gevolgde 
gedragscode ligt bij de initiatiefnemer. 

Het is ook mogelijk te werken conform een dergelijke goedgekeurde 
gedragscode zonder deze zelf te hebben opgesteld. Te beïnvloeden 
soorten dienen dan wel in de gebruikte gedragscode te worden 
behandeld. 

Bijlage 1.3 Gebiedsbescherming 

De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. In de Wnb 
(art. 1.12) wordt ook verordend dat (provinciaal) gebieden 
aangewezen worden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Tevens wordt aangegeven dat provincies mogelijkheden hebben ook 
andere belangrijke gebieden aan te wijzen vanwege hun landschap-
pelijke- of natuurwaarden. 

Bijlage 1.3.1 Natura 2000 

Nederland en andere EU-landen hebben in overleg met de Europese 
Commissie speciale beschermingszones aangewezen, de zogenaamde 
Natura 2000-gebieden. Een overzicht van Natura 2000-gebieden is te 
vinden op: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx
?subj=n2k&groep=0 

Habitattoets 
Wanneer plannen bestaan uit een project en ook voor zogenaamde 
‘andere handelingen’ in of rond een Natura 2000-gebied, neemt de 
initiatiefnemer contact op met het bevoegde gezag. In principe is dit 
Gedeputeerde Staten van de Provincie waarin een gebied 
(grotendeels) ligt. 

Indien negatieve effecten van een project niet kunnen worden 
uitgesloten, dient een toetsing te worden uitgevoerd. Als uit deze 
toetsing (ook wel ‘Habitattoets’ genoemd) blijkt dat een plan 
(mogelijk) significante negatieve gevolgen heeft, vindt de 
vergunningaanvraag plaats via een ‘passende beoordeling’. Daarbij 
moeten ook cumulatieve effecten zijn meegenomen. 

Alleen als uit de passende beoordeling met zekerheid blijkt dat geen 
significante gevolgen zullen optreden, of als het gaat om activiteiten 
met een groot openbaar belang en waarvoor geen alternatieven zijn, 
wordt vergunning verleend. 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=0
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=0


Melchiorstraat te Oudesluis 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau QS2021-195 

Als uit de ‘Habitattoets’ blijkt dat een activiteit negatieve gevolgen 
kan hebben die niet significant zijn, vindt de vergunningaanvraag 
plaats via een verslechterings- en verstoringstoets. Bij deze toets 
wordt via een uitgebreide effectbeoordeling nagegaan of activiteiten 
een kans met zich meebrengen op verslechtering van de natuurlijke 
habitats of de habitats van soorten. 

Externe werking 
Belangrijk bij de bepalingen rond Natura 2000-gebieden is de 
‘externe werking’. Dit betekent dat ook projecten buiten het Natura 
2000- netwerk met mogelijk negatieve gevolgen binnen het netwerk, 
getoetst moeten worden aan doelen van betrokken gebied of 
gebieden. Een bijzondere vorm van externe werking is de (extra) 
uitstoot van stikstof door een project die kan neerslaan binnen 
Natura 2000-gebieden en daar voor schade kan zorgen. Aangetoond 
moet worden dat geen negatieve gevolgen mogelijk kunnen zijn op 
Natura 2000-gebieden. 

Bijlage 1.4 Overige gebiedsbescherming 

Bijlage 1.4.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN), in de wet: Ecologische Hoofdstructuur 
EHS 

Via de Wet Ruimtelijke Ordening wordt het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur EHS) 
planologisch beschermd. Op grond van artikel 2.10.4 Barro geldt er 
een algemeen beschermingsregime voor EHS-gebieden. Dit algemene 
regime bestaat eruit dat er geen toestemming mag worden verleend 
aan activiteiten die per saldo leiden tot een significante aantasting 
van de zogenaamde ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ of tot een 
significante vermindering van de oppervlakte van of samenhang 
tussen die gebieden. Toestemming voor dergelijke activiteiten kan 
wel worden gekregen indien er sprake is van een groot openbaar 
belang, er geen reële alternatieven zijn en de negatieve effecten 
gelijkwaardig worden gecompenseerd. In de provinciale verordening 
moet dit ‘nee tenzij’-regime zo worden vastgelegd dat hieraan in alle 
bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen voor het 
afwijken van bestemmingsplannen wordt voldaan. 

Bijlage 1.4.2 Overige natuurwetgeving 

Naast de behandelde wetgeving zijn soms andere gebied 
beschermende bepalingen van kracht. Dit kunnen regionale of 
provinciale plannen of visies zijn die gebieden of soorten (extra) 
beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘Bijzonder Provinciale 
Landschappen’ van de Provincie Noord-Holland. Per plangebied zal 
op maat moeten worden nagegaan of dergelijke bepalingen aan de 
orde zijn. 
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Bijlage 1.4.3 Houtopstanden 

Houtopstanden groter dan 10 are of bomenrijen bestaand uit meer 
dan 20 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom, zijn beschermd. 
Men dient vergunning of ontheffing te verkrijgen indien dergelijke 
houtopstanden moeten worden gekapt of gerooid. In sommige 
gevallen is een herplantplicht aan de orde. 

 

Bijlage 1.5 Procedure 

Als bij aanvang van een project niet uitgesloten is dat beschermde 
soorten voorkomen of negatieve effecten op beschermde gebieden 
kunnen optreden, is een ecologische quickscan nodig en dient het 
stroomschema uit Figuur 3 te worden gevolgd. 

  
Stappenplan 
procedure 
ecologisch 
onderzoek en 
ontheffing 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing mogelijk 

Ontheffing onder voorwaarden mogelijk 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.1 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.2 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.3 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.3 
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Als op grond van deze quickscan de aanwezigheid van dergelijke 
soorten of gevolgen niet zijn uit te sluiten én wordt gezien dat nega-
tieve effecten kunnen optreden, is vervolgonderzoek noodzakelijk. 

Tijdens het vervolgonderzoek wordt het plangebied geïnventariseerd 
op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. Indien aangetroffen 
worden de gebruiksfuncties van deze soorten in beeld gebracht. 
Vervolgens wordt opnieuw onderzocht of negatieve gevolgen 
mogelijk zijn door uitvoering van de plannen. 

Bijlage 1.5.1 Ontheffingsaanvraag Wnb 

Als stap 4a uit het stroomschema negatief is omdat een project of 
plan locatie gebonden is en er geen alternatieven zijn, is een 
ontheffingsaanvraag waarschijnlijk aan de orde. Een dergelijke 
aanvraag dient onder andere vergezeld te gaan van: 

 Een activiteitenplan waarin onder meer de locatie, de werkwijze, 
de te verwachten schade, de te nemen maatregelen, de 
alternatievenstudie en het wettelijk belang gedetailleerd worden 
beschreven. 

 Een actuele en volledige inventarisatie naar het voorkomen van 
beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied (ongeveer 
3-5 jaar geldig). 

De aanvraag kan voorafgaand aan het aanvragen van een omgevings-
vergunning plaatsvinden. De aanvraag wordt gedaan bij de provincie 
waarin het plangebied is gelegen. 

Het is ook mogelijk ‘aan te haken’ bij het aanvragen van een 
omgevingsvergunning in het kader van de ‘Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht’ (WABO). 

Men dient op het digitale aanvraagformulier van het omgevingsloket 
(OLO) dan aan te geven dat ‘Handelingen worden verricht met 
gevolgen voor beschermde dieren en planten’. Ook hierbij dient een 
activiteitenplan en inventarisatie bijgevoegd te worden. 

De gemeente waarbij de aanvraag is ingediend stuurt de informatie 
omtrent beschermde flora en fauna naar de provincie die een 
‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) afgeeft voor het ‘natuur’ 
onderdeel van de omgevingsvergunning. 

De provincie handhaaft bepalingen uit eventuele ontheffingen en 
vergunningen en de eventuele werking van de Wnb bij projecten 
waar geen ontheffing is aangevraagd. Ook het volgen van gedrags-
codes wordt gehandhaafd door de provincie. Mogelijke sancties zijn 
geldelijke boetes, strafrechtelijke vervolging of het stilleggen van 
werkzaamheden 
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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
Er is een voornemen om op het terrein van een oud handbalveld in Oudesluis aan de Melchiorstraat, 
nieuwbouw te realiseren. Hiertoe moeten de verharding van het oude handbalveld, de bijbehorende 
hekwerken en lichtmasten, een bosplantsoensingel inclusief grote bomen, losse bomen, kruidige 
vegetatie en omliggende verharding verwijderd worden. 
 
Er bestaat een kans dat dit plan strijdig is met de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). In dit 
rapport worden de uitkomsten van de toetsing van het plan aan de Wnb besproken. De drie 
onderdelen van de Wnb: soortenbescherming, gebiedsbescherming en houtopstandenbescherming, 
worden achtereenvolgens behandeld. 
 
1.2 Beschrijving locatie 
De projectlocatie ligt in de woonkern Oudesluis tussen de bebouwing langs de Sportlaan en de 
voetbalvelden in, zoals te zien is op de luchtfoto (Slagboom en Peeters luchtfotografie, 2021) in 
Figuur 1. Fase 2 van het project (‘SII’ in Figuur 2) is bij dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
 

 
Figuur 1: De projectlocatie (geel omkaderd) vlakbij de Melchiorstraat in Oudesluis. Aangepast overgenomen uit 
shg_luchtfoto van Slagboom en Peeters luchtfotografie, 2021 (https://schagen.nedgraphics.nl). 
 



 
Figuur 2: De projectlocatie: stedenbouwkundig schetsplan van de te bouwen appartementen en de aan te leggen 
parkeerplaatsen. 
 

 
Figuur 3: Het te verwijderen en te sparen groen. Rood omlijnd zijn beplantingen die moeten worden verwijderd. Rode 
kruisjes zijn gezet door bomen die worden verwijderd. De groene stippen in het plangebied zijn te sparen bomen. Het 
groene vlak een te sparen bosplantsoensingel. Aangepast overgenomen uit shg_luchtfoto van Slagboom en Peeters 
luchtfotografie, 2021 (https://schagen.nedgraphics.nl). 



1.3 Beschrijving werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan uit het rooien en afvoeren van de beplanting en bomen, zie Figuur 3. 
Daarnaast worden de verharding van het veld, de hekwerken, lichtmasten en het gras ten oosten en 
zuidoosten van het oude handbalveld (zie Figuur 3) verwijderd. De grond zal bouwrijp gemaakt 
worden. Hierbij wordt het te sparen groen (zie Figuur 3) ontzien. Er zal gegraven worden om 
aansluiting te zoeken met het riool en andere nutsvoorzieningen en om de funderingen te plaatsen, 
waarna de bouw van de appartementen en de aanleg van de parkeerplaatsen volgt. De ruimte 
binnen het projectgebied buiten de bebouwing/verharding zal worden ingericht met groen en 
eventueel met verharding en openbare verlichting. 
 

2 Methode 
2.1 Methode soortenbescherming 
Middels literatuuronderzoek (NDFF) en veldbezoek wordt onderzocht welke beschermde soorten in 
de projectgebieden aangetroffen zijn en verwacht kunnen worden.  
 
2.1.1 Methode literatuuronderzoek 
Hierbij wordt aangehouden dat de waarnemingen van soorten die beschermd zijn onder de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn niet ouder dan 3 jaar zijn. En dat de waarnemingen van overige 
beschermde soorten niet ouder dan 5 jaar zijn. Ook wordt aangegeven welke functies de 
habitatelementen voor de beschermde soorten vervullen. Er wordt uit de NDFF opgevraagd welke 
beschermde soorten er binnen het projectgebied zijn waargenomen en welke beschermde soorten 
er in een straal van 1 km zijn waargenomen. 
 
Voor de waarnemingen van vogels geldt dat ter plaatse zijnde individuen niet worden meegenomen: 
alle andere waarnemingen (zoals rustende, zingende of foeragerende individuen) worden wel in de 
resultaten meegenomen. 
 
2.1.2 Methode veldbezoek 
Voor het veldbezoek geldt dat de biotoopgeschiktheid is ingeschat voor de beschermde soorten die 
de afgelopen 20 jaar binnen de gemeentegrenzen van Schagen zijn waargenomen (NDFF, 2019). 
Hierbij zijn de soorten Bruinvis, Dikkopschildpad, Gewone zeehond, Grijze zeehond en Tuimelaar 
uitgesloten, gezien hun levenswijze (in en vlak aan zee).  
 
Verder zijn Knoflookpad en Platte schijfhoren uitgesloten. De Knoflookpadden die in het 
Zwanenwater bij Callantsoog zijn waargenomen, betreffen uitgezette dieren die heel lokaal 
voorkomen (Struijk, 2020). 
De enige waarneming van Platte schijfhoren volledig binnen de gemeentegrenzen berust 
waarschijnlijk op een fout. De soort zou aan de rand van het Noord-Hollands kanaal zijn 
aangetroffen, maar dit habitat is, onder andere gezien de mineralenrijkdom van het water en het 
gebrek aan waterplanten, ongeschikt. 
 
De beschermde soorten voor welke de habitatgeschiktheid is ingeschat tijdens het veldbezoek, zijn 
de volgende: 

Soortgroep Toelichting 
Vogels Alle soorten, onderverdeeld in vogels met of 

zonder jaarrond/terugkerend nestgebruik en 
onderverdeeld per ecologische vogelgroep 

Vleermuizen Alle soorten, onderverdeeld in 
gebouwbewonende en boombewonende 
soorten 



Marterachtigen Alle soorten 
Grondgebonden zoogdieren Alle soorten 
Reptielen en amfibieën Alle soorten, uitgezonderd Dikkopschildpad en 

Knoflookpad 
Insecten en ongewervelden Alle soorten, uitgezonderd Platte schijfhoren 
Vissen Geen soorten binnen de gemeentegrenzen 

waargenomen in de afgelopen 20 jaar 
Planten Alle soorten 

 
De volledige lijst met soorten waarvoor de habitatgeschiktheid is ingeschat, is opgenomen in Bijlage 
I. De toelichting op de habitateisen van de soorten is opgenomen in Bijlage II. 
 
2.2 Methode gebiedsbescherming 
Voor het onderdeel gebiedsbescherming wordt middels literatuuronderzoek bekeken of er effecten 
van het plan op beschermde natuurgebieden te verwachten zijn. Hiervoor worden onder andere de 
effectenindicator (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, z.d.-a) geraadpleegd, de 
website van AERIUS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, z.d.), de 
Omgevingsverordening van de provincie (Provincie Noord-Holland, z.d.-a) en het natuurbeheerplan 
van de provincie (Provincie Noord-Holland, z.d.-c). 
 
2.3 Methode houtopstandenbescherming 
Om inzicht te krijgen in de bescherming die er van toepassing is op eventuele houtopstanden, wordt 
ook de Omgevingsverordening van de provincie (Provincie Noord-Holland, z.d.-a) geraadpleegd. 
Daarnaast wordt de bijbehorende kaart (Provincie Noord-Holland, z.d.-b) bekeken. Ook worden de 
gemeentelijke houtopstandenverordening (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
z.d.) en de bijbehorende zogenaamde groene kaart (Gemeente Schagen, 2018) geraadpleegd. 
 

3 Resultaten 
3.1 Resultaten onderdeel soortenbescherming 
3.1.1 Literatuuronderzoek 
Uit de literatuur (NDFF) blijkt dat er een grote kolonie Huismussen is waargenomen binnen het 
projectgebied in 2021. Uit de omgeving zijn waarnemingen bekend van nationaal beschermde (maar 
door de provincie vrijgestelde) amfibieën: Kleine watersalamander en Gewone pad. Verder zijn er 
waarnemingen bekend van nationaal beschermde (maar door de provincie vrijgestelde) 
grondgebonden zoogdieren: Egel en Haas. Er is in de omgeving van het projectgebied een Ruige 
dwergvleermuis (Habitatrichtlijnsoort) waargenomen. Er zijn veel vooral territorium-indicerende 
waarnemingen bekend van allerlei bos- en struweelvogels, zoals Grote bonte specht en Zwartkop. 
Maar ook van aan Riet en water gebonden soorten zoals Kleine karekiet en Rietgors. Verder zijn er 
waarnemingen uit de omgeving van vogels van grazige vegetaties zoals Grutto, Kievit en Tureluur 
bekend. Ook van soorten, met nesten die jaarrond/terugkerend gebruikt worden zijn waarnemingen 
uit de omgeving bekend: Huismus en Steenuil. 
 
3.1.2 Veldonderzoek 
Er is een veldbezoek gebracht aan de locatie, waarvan hieronder de uitkomsten zijn opgenomen. 
 
Datum en tijdstip: 27 augustus 2021, 12.30 uur 
Weersomstandigheden: 17 °C, windkracht 2-3 Bft., half bewolkt 
Waargenomen beschermde soorten: Huismus gehoord, vlakbij het projectgebied 
 



3.1.2.1 Resultaten veldonderzoek Vogels 
De te rooien beplanting met grote bomen heeft potentie als broedlocatie voor bos- en 
struweelvogels, zoals Merel en Houtduif. Het omliggende bosplantsoen (inclusief grote bomen), dat 
intact blijft, heeft dat ook.  
Nu er geen water of Riet in het projectgebied aanwezig is, worden er geen effecten op aan water en 
Riet gebonden vogelsoorten verwacht. Broedvogels van grazige vegetaties worden niet in het 
projectgebied verwacht: het ligt erg dicht bij de weg en de bebouwing en is omringd door 
schuilgelegenheid voor predatoren. 
Aan de noordwestkant van het projectgebied staat een grote bamboe- en wingerdstruik waarvan 
niet uit te sluiten is dat deze een essentiële rol speelt in het habitat van Huismus. Het overige te 
verwijderen groen speelt geen (essentiële) rol in het leefgebied van Huismus.  
Er zijn geen nesten van soorten als Ekster of Zwarte kraai in (de directe omgeving van) het 
projectgebied gezien, waardoor niet verwacht wordt dat er effecten zullen zijn op andere 
vogelsoorten met jaarrond/terugkerend nestgebruik.  
 
Effecten op algemene broedvogels en op Huismus zijn niet op voorhand uit te sluiten. 
 

 
Figuur 4: Bamboe- en wingerdstruik die mogelijk essentiële rol speelt als slaapplaats in het leefgebied van de plaatselijke 
Huismussenkolonie. 

 
3.1.2.2 Resultaten veldonderzoek Vleermuizen  
Het te verwijderen bosplantsoen kan dienst doen als foerageergebied voor vleermuizen. Ook biedt 
het beschutting en geleiding die vleermuizen nodig hebben op hun vliegroutes. Gezien het feit dat 
het te verwijderen bosplantsoen geen onderdeel uitmaakt van een doorlopend lijnvormig element 
en gezien het feit dat er veel alternatieve foerageergelegenheid in de buurt aanwezig is, is de 
verwachting dat het geen essentieel onderdeel uitmaakt van foerageergebied of vliegroute voor 
vleermuizen.  
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen holtes of scheuren in bomen aangetroffen die mogelijk als 
verblijfplaats in gebruik zijn bij vleermuizen. 
 



3.1.2.3 Resultaten veldonderzoek Marterachtigen 
Op basis van verspreidingsinformatie en het aanwezige habitat wordt niet verwacht dat Boommarter 
of Steenmarter gebruik zullen maken van de projectlocatie. Het is niet uit te sluiten dat er eens een 
kleine marterachtige zoals Wezel of Hermelijn langs het bosplantsoen komt. Er zijn echter geen 
potentiële verblijfplaatsen, zoals takkenrillen of grondholen aangetroffen. Dit in combinatie met het 
feit dat de strook bosplantsoen geen onderdeel is van een doorlopende groenstructuur en het feit 
dat er veel alternatief in de buurt aanwezig is, maakt dat de inschatting is dat het projectgebied geen 
essentieel onderdeel uitmaakt van het leefgebied van marterachtigen.  
 
3.1.2.4 Resultaten veldonderzoek Grondgebonden zoogdieren 
Voor Waterspitsmuis is het projectgebied niet geschikt, omdat niet aan de habitateisen van de soort 
wordt voldaan. Het is waarschijnlijk dat enkele vrijgestelde muizensoorten zoals Rosse woelmuis en 
Bosmuis gebruik maken van het bosplantsoen in het project gebied. Er wordt regelmatig snoeiafval in 
het bosplantsoen gedeponeerd. Hopen snoeiafval kunnen dienen als winterverblijfplaats voor Egel. 
Voor de overige beschermde zoogdieren geldt dat ze op basis van verspreiding en 
habitatgeschiktheid niet verwacht worden in of rond het projectgebied. 
 
3.1.2.5 Resultaten veldonderzoek Reptielen en amfibieën 
Voor Zandhagedis en Rugstreeppad geldt dat het projectgebied niet geschikt is, omdat niet aan de 
habitateisen van de soorten wordt voldaan. Het is waarschijnlijk dat enkele vrijgestelde 
amfibieënsoorten, zoals Kleine watersalamander en Gewone pad het bosplantsoen gebruiken om in 
te overwinteren. 
 
3.1.2.6 Resultaten veldonderzoek Insecten en ongewervelden 
Voor Gevlekte witsnuitlibel en Duinparelmoervlinder geldt dat hun verspreiding zich vooral tot de 
duinen beperkt. Geschikt habitat voor deze soorten is op de projectlocatie niet aanwezig. Ook voor 
Bruine eikenpage en Grote vos geldt dat er geen geschikt habitat op de projectlocatie aanwezig is. 
Effecten op beschermde insectensoorten worden dan ook niet verwacht. 
 
3.1.2.7 Resultaten veldonderzoek Planten 
Voor Groenknolorchis geldt dat de verspreiding zich vooral tot de duinen beperkt. Een geschikte 
groeiplaats voor deze soort is op de projectlocatie niet aanwezig. Ook voor Grote leeuwenklauw en 
Glad biggenkruid geldt dat er geen geschikte groeiplaats aanwezig is op de projectlocatie. Effecten op 
beschermde plantensoorten worden dan ook niet verwacht.  
 
3.1.3 Risico-analyse 
Het risico bestaat dat bij de werkzaamheden broedvogels worden gedood, verstoord, 
voortplantingsplaatsen/rustplaatsen worden vernield en eieren worden beschadigd (art. 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3 en 3.1.4 Wnb) in het te verwijderen bosplantsoen of dat er broedvogels worden verstoord die 
in het omliggende bosplantsoen of in omliggende bomen broeden.  
 
Ook bestaat het risico dat vleermuizen worden verstoord tijdens het foerageren door de 
werkzaamheden (art. 3.5.2 Wnb). 
 
Er is geen sprake van een in de wet genoemd belang dat effecten op beschermde soorten 
legitimeert. 
 
Ook bestaat het risico dat algemene en vrijgestelde soorten grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën worden gedood, verstoord of dat hun vaste rust- en voortplantingsplaatsen worden 
vernield. Hierop is de zorgplicht van toepassing. 



 
De effecten op beschermde soorten moeten voorkomen worden. De effecten op vrijgestelde soorten 
kunnen beperkt worden. 
 
3.1.4 Effectbeoordeling en maatregelen 
3.1.4.1 Effectbeoordeling en maatregelen Broedvogels 
Door buiten de soortspecifieke broedperiode te werken, kunnen effecten op broedvogels voorkomen 
worden. Door het werk te starten voor de broedperiode en het werk niet te onderbreken, kan 
voorkomen worden dat er zich broedvogels vestigen in het te verwijderen bosplantsoen en de te 
verwijderen bomen. Er moet ook rekening gehouden worden met de kans op vestiging van 
broedvogels in het omliggende bosplantsoen in de omliggende bomen. 
 
Ten aanzien van de Huismus geldt dat de bamboe- en wingerdstruik, zie Figuur 4, behouden moet 
blijven, omdat deze mogelijk een essentieel onderdeel uitmaakt van hun leefomgeving. Als deze 
struik niet behouden kan blijven, is er aanvullend onderzoek nodig en afhankelijk van de uitkomst 
daarvan eventueel mitigerende maatregelen. 
 
3.1.4.2 Effectbeoordeling en maatregelen Vleermuizen 
Door overdag te werken wordt voorkomen dat vleermuizen hinder ondervinden van licht in de nacht.  
 
3.1.4.3 Effectbeoordeling en maatregelen Vrijgestelde soorten (grondgebonden zoogdieren en 

amfibieën) 
Om invulling te geven aan de zorgplicht, zou de beste periode om het plantsoen en de bomen te 
rooien, het najaar zijn. De vogels moeten klaar zijn met broeden en de winterrust van eventueel 
aanwezige (vrijgestelde) grondgebonden zoogdieren en amfibieën is dan nog zo min mogelijk 
aangevangen. 
 

3.2 Resultaten onderdeel gebiedsbescherming 
Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en ook niet 
van Bijzonder Provinciaal Landschap (Provincie Noord-Holland, z.d.-c). Het dichtstbijzijnde 
Natura2000-gebied, bevindt zich op ongeveer 5,7 km afstand van het projectgebied (Provincie 
Noord-Holland, z.d.-c), zie Figuur 5. 
 

 
Figuur 5: Kaart met afstandsmeting vanaf het projectgebied tot Natura 2000. Ook is te zien waar NNN gebieden zijn 
gesitueerd ten opzichte van het projectgebied. Overgenomen uit Natuurbeheerplannen van provincie Noord-Holland, z.d. 
(https://geoapps.noord-holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=nbp). 



Effecten, behalve stikstofneerslag, op Natura2000-gebieden zijn daarmee op voorhand uit te sluiten. 
Met het inwerking treden van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering zijn tijdelijke emissies 
zoals sloop,- bouw-, aanlegactiviteiten vrijgesteld voor het aspect stikstof (Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, 2021). 
Nu het (oude) handbalveld verdwijnt, kunnen de verkeersbewegingen die bij de handbalsport 
hoorden gesaldeerd worden met de nieuwe bewegingen voor het corporatiehotel, welke gasloos 
wordt uitgevoerd. Dit in combinatie met de grote afstand tot Natura2000-gebieden (circa 5,7 km), 
maakt dat er niet verwacht wordt dat de verkeersbewegingen negatieve effecten hebben op de 
stikstofgevoelige N2000-gebieden. Er hoeft geen AERIUS-berekening te worden uitgevoerd. 
 

3.3 Resultaten onderdeel houtopstandenbescherming 
Op het te rooien bosplantsoen en de te rooien bomen is geen Provinciale houtopstandenverordening 
van toepassing, maar wel de gemeentelijke boomverordening (Gemeente Schagen, 2018). Er dient 
dus een kapvergunning aangevraagd te worden bij de gemeente. 

4 Conclusie 
Het plan veroorzaakt op voorhand geen strijdigheid met de Wnb. 

Door de in paragraaf 3.1.4 genoemde maatregelen op te volgen, kunnen effecten op beschermde 
soorten voorkomen worden en kan de zorgplicht ingevuld worden. 
 
De werkzaamheden kunnen, voor zover ze onder de gedragscode soortbescherming gemeenten 
vallen, onder deze gedragscode worden uitgevoerd. Zorgvuldig handelen moet uitgewerkt worden in 
een ecologisch werkprotocol. 
 
Er is geen AERIUS-berekening nodig. 
Er is wel een gemeentelijke kapvergunning nodig. 
 

5 Aanbevelingen 
Biodiversiteit(sbehoud) is een voorwaarde voor de leefbaarheid van de aarde. De natuur biedt 
allerlei ecosysteemdiensten zoals bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding en CO2-vastlegging. Gezien 
de locatie en de aard van de geplande bebouwing, is het project zeer kansrijk voor de toepassing van 
natuurinclusieve maatregelen. Er is en blijft geschikt foerageerhabitat aanwezig voor vleermuizen. 
Gebouwbewonende soorten zoals Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis hebben er baat bij als de 
spouw op een goede manier toegankelijk wordt gemaakt. Ze gebruiken de spouwmuur als (vaste) 
rust- en voortplantingsplaats. Hier ligt een uitgesproken kans om een toegankelijke spouw voor 
Meervleermuizen (waarvan er minder op de wereld zijn dan van olifanten) te realiseren. Het is 
bekend dat deze soort in de buurt van het projectgebied vliegt. Het project leent zich er ook goed 
voor om neststenen voor Gierzwaluw in muren te verwerken. Huismussen kunnen ook gebruik 
maken van die neststenen, maar die stellen ook eisen aan het leefgebied vlakbij die neststenen. Als 
met deze eisen (vooral schuil- en foerageergelegenheid in de vorm van doornige struiken) rekening 
wordt gehouden bij de inrichting van het openbaar gebied, heeft het project ook potentie om als 
leefgebied voor Huismussen te fungeren. Een kruidenrijke inrichting bevordert de potentie voor 
insecten.  



6 Bijlagen 
Bijlage I Lijst met soorten waarvoor de habitatgeschiktheid is ingeschat 

Soortgroep Soort Opmerking 
Vogels Aalscholver   
 Appelvink   
 Baardman   
 Bergeend   
 Bergfluiter   
 Blauwborst   
 Blauwe kiekendief   
 Blauwe reiger   
 Blonde ruiter   
 Boerenzwaluw   
 Bontbekplevier   
 Bonte vliegenvanger   
 Boomkruiper   
 Boomleeuwerik   
 Boompieper   
 Boomvalk* Terugkerend nestgebruik  
 Bosrietzanger   
 Bosuil   
 Braamsluiper   
 Brandgans   
 Brilduiker   
 Bruine kiekendief   
 Buizerd* Terugkerend nestgebruik  
 Casarca   
 Cetti's Zanger   
 Dodaars   
 Dwerggans   
 Ekster   
 Europese kanarie   
 Fazant   
 Fitis   
 Fluiter   
 Fuut   
 Gaai   
 Geelgors   
 Gekraagde roodstaart   
 Gele kwikstaart   
 Geoorde fuut   
 Gierzwaluw* Terugkerend nestgebruik  
 Glanskop   
 Goudhaan   
 Goudplevier   
 Goudvink   
 Grasmus   
 Graspieper   
 Graszanger   



 Grauwe fitis   
 Grauwe gans   
 Grauwe klauwier   
 Grauwe vliegenvanger   
 Groene specht   
 Groenling   
 Grote bonte specht   
 Grote Canadese gans   
 Grote karekiet   
 Grote lijster   
 Grote mantelmeeuw   
 Grote stern   
 Grote zaagbek   
 Grote zilverreiger   
 Grutto   
 Havik* Terugkerend nestgebruik  
 Heggenmus   
 Holenduif   
 Houtduif   
 Houtsnip   
 Huismus* Jaarrond nestgebruik  
 Huiszwaluw   
 IJsvogel   
 Kauw   
 Keep   
 Kemphaan   
 Kerkuil* Terugkerend nestgebruik  
 Kievit   
 Kleine barmsijs   
 Kleine karekiet   
 Kleine mantelmeeuw   
 Kleine plevier   
 Kleine zilverreiger   
 Kleinst waterhoen   
 Kluut   
 Kneu   
 Knobbelzwaan   
 Koekoek   
 Kokmeeuw   
 Kolgans   
 Koolmees   
 Koperwiek   
 Krakeend   
 Krooneend   
 Kuifeend   
 Kuifmees   
 Kwartel   
 Kwartelkoning   
 Lachstern   
 Lepelaar   



 Matkop   
 Meerkoet   
 Merel   
 Nachtegaal   
 Oeverloper   
 Oeverzwaluw   
 Paapje   
 Patrijs   
 Pijlstaart   
 Pimpelmees   
 Porseleinhoen   
 Putter   
 Ransuil* Terugkerend nestgebruik  
 Regenwulp   
 Rietgors   
 Rietzanger   
 Ringmus   
 Roerdomp   
 Roodborst   
 Roodborsttapuit   
 Roodmus   
 Rotgans   
 Roze pelikaan   
 Scholekster   
 Sijs   
 Slobeend   
 Smient   
 Snor   
 Sperwer* Terugkerend nestgebruik  
 Spotvogel   
 Spreeuw   
 Sprinkhaanzanger   
 Staartmees   
 Steenloper   
 steenuil (s.l.)* Jaarrond nestgebruik  
 Steltkluut   
 Stormmeeuw   
 Tafeleend   
 Tapuit   
 Tjiftjaf   
 Torenvalk   
 Tuinfluiter   
 Tureluur   
 Turkse tortel   
 Veldleeuwerik   
 Veldrietzanger   
 Vink   
 Visdief   
 Vuurgoudhaan   
 Waterhoen   



 Waterral   
 Waterrietzanger   
 Watersnip   
 Wielewaal   
 Wilde eend   
 Winterkoning   
 Wintertaling   
 Witgat   
 Witte kwikstaart   
 Wulp   
 Zanglijster   
 Zilvermeeuw   
 Zomertaling   
 Zomertortel   
 Zwarte kraai   
 Zwarte mees   
 Zwarte roodstaart   
 Zwartkop   
 Zwartkopmeeuw   
  Verblijf Jachthabitat 
Vleermuizen Gewone dwergvleermuis Gebouwbewonend Landschapselementen 
 Kleine dwergvleermuis Gebouwbewonend Landschapselementen 
 Laatvlieger Gebouwbewonend Open landschap 
 Meervleermuis Gebouwbewonend Open water 
 Tweekleurige vleermuis Gebouwbewonend Open landschap 
 Rosse vleermuis Boombewonend Open landschap 
 Watervleermuis Beide Beschut water 
 Bosvleermuis Beide Landschapselementen 
 Gewone grootoorvleermuis Beide Bomen 
 Ruige dwergvleermuis Beide Landschapselementen 
   
Marterachtigen Boommarter  
 Bunzing  
 Hermelijn  
 Steenmarter  
 Wezel  
   
Grondgebonden zoogdieren Bosmuis Vrijgestelde soort 
 Dwergmuis Vrijgestelde soort 
 Dwergspitsmuis Vrijgestelde soort 
 Gewone bosspitsmuis Vrijgestelde soort 
 Huisspitsmuis Vrijgestelde soort 
 Rosse woelmuis Vrijgestelde soort 
 Veldmuis Vrijgestelde soort 
 Waterspitsmuis  
 Woelrat Vrijgestelde soort 
 Egel Vrijgestelde soort 
 Haas Vrijgestelde soort 
 Konijn Vrijgestelde soort 
 Ree Vrijgestelde soort 



 Vos Vrijgestelde soort 
Reptielen en amfibieën Bastaardkikker Vrijgestelde soort 
 Bruine kikker Vrijgestelde soort 
 Gewone pad Vrijgestelde soort 
 Kleine watersalamander Vrijgestelde soort 
 Meerkikker Vrijgestelde soort 
 Rugstreeppad  
 Zandhagedis  
   
Insecten en ongewervelden Gevlekte witsnuitlibel  
 Duinparelmoervlinder  
 Grote vos  
 Bruine eikenpage  
   
Planten Groenknolorchis  
 Grote leeuwenklauw  
 Glad biggenkruid  

 
  



Bijlage II Habitateisen geïnventariseerde beschermde soorten 
 
Vogels 
In dit onderzoek wordt de indeling in ecologische vogelgroepen van Sierdsema aangehouden 
(Sierdsema, 1995). De indeling naar hoofdecotopen is hieronder opgenomen in Tabel 1. Broeden en 
rusten doen vogels voornamelijk in het ecotoop dat omschreven is in de vogelgroepnaam. 
Tabel 1: Indeling van vogelgroepen naar hoofdecotopen. 

Ecologische vogelgroepen 
Vogels van open water 
Vogels van riet- en andere verlandingsvegetaties 
Vogels van pioniervegetaties, ruigten en akkers 
Vogels van heidevegetaties (dwergstruiken) 
Vogels van grazige vegetaties 
Vogels van struiken en struwelen, heggen 
Vogels van boomgroepen, open bos en bosranden, opgaande lijnvormige begroeiingen 
Vogels van opgaand gesloten bos 
Vogels van bebouwing 

 
Vleermuizen 
Voortplanten en veiligheid zoeken, doen vleermuizen in holtes in bomen, in gebouwen of in allebei. 
De voorkeur verschilt per soort. In gebouwen verblijven vleermuizen bijvoorbeeld in spouwmuren of 
achter het dakbeschot, maar ze maken ook gebruik van kelders en zolders (Vleermuiswerkgroep 
Nederland, z.d.). In bijlage I is de voorkeur per soort aangegeven. 
Voedsel zoeken doen de meeste vleermuizen langs landschapselementen zoals bosranden, 
bomenrijen, vijvers, oevers en vaarten (Zoogdiervereniging, z.d.-a). Laatvlieger, tweekleurige 
vleermuis en rosse vleermuis vliegen en jagen ook iets verder van die elementen af. Meervleermuis 
en watervleermuis zijn sterk georiënteerd op respectievelijk open en beschutte waterpartijen voor 
het foerageren. De gewone grootoorvleermuis is in de jacht (en het verplaatsen) erg op bomen 
gericht (Zoogdiervereniging, z.d.-a). Ook deze soortspecifieke voorkeuren zijn in bijlage I aangegeven. 
Verplaatsen doen vleermuizen veelal langs de eerder genoemde landschapselementen. Voor 
verbindingen wordt de mate ingeschat waarin de lijnvormige landschapselementen waarvan veel 
soorten afhankelijk zijn, aanwezig zijn. Veel soorten vleermuizen mijden open ruimtes (Verboom, 
1995). 
 

Marterachtigen 
Boommarter 
De Boommarter is een typische bosbewoner. Nesten zitten vaak in holtes van bomen en soms in 
gebouwen aan de rand van het bos. Rusten doen ze ook wel in konijnen- en vossenholen of onder 
takkenbossen of tussen boomwortels. Ze eten onder andere insecten, vogels en eieren en kleine 
zoogdieren (Zoogdiervereniging, z.d.-b). Boommarters verplaatsen zich bij voorkeur langs dekking 
(opgaande begroeiing) (Van der Lans, Tonckens, Van der Ziel, & Mulder, 2006). 
 
Bunzing 
Bunzings komen in allerlei landschapstypen voor, maar geven de voorkeur aan kleinschalig landschap 
met voldoende dekking en water in de buurt. Verblijven/rusten en voortplanten doen ze 
bijvoorbeeld in oude konijnenholen of vossenburchten. Soms graven ze zelf een hol, dat op het hol 
van een bruine rat lijkt. Ze eten zoogdieren, vogels en eieren, amfibieën, insecten en vruchten. De 
bunzing komt ook voor in vrij open landschappen (weidegebieden met sloten) (Zoogdiervereniging, 
z.d.-c). 



 
Hermelijn 
De hermelijn komt in allerlei landschapstypen voor, als er maar voldoende dekking aanwezig is. 
Voortplanten doen ze vaak in oude mollennesten of konijnenholen. Verblijven/rusten doen ze ook 
wel onder andere onder houtstapels of in schuurtjes. Ze eten kleine zoogdieren, vogels en eieren. 
Verplaatsen doen ze vooral langs lijnvormige elementen die dekking geven zoals hagen, oeverlijnen 
etc. (Zoogdiervereniging, z.d.-d). 
 
Steenmarter 
De steenmarter komt voor in stenige biotopen zoals steengroeven, rotshellingen en gebouwen. Ze 
geven de voorkeur aan kleinschalig agrarisch landschap: bij de bijbehorende landschapselementen 
zoals heggen en bosjes zoekt hij zijn voedsel. Voortplanten doen ze in kieren of nissen in gebouwen. 
Verblijven doen ze ook onder takkenbossen of in boomholen. Ze eten kleine zoogdieren, vogels, 
eieren, insecten, amfibieën, maar ook vruchten en bessen (Zoogdiervereniging, z.d.-e). Ook 
steenmarters verplaatsen zich graag langs dekking. 
 
Wezel 
De wezel komt in allerlei landschapstypen voor, als er maar voldoende dekking aanwezig is. 
Voortplanten doen ze vaak in oude holen van muizen, ratten of konijnen. Ze verblijven/rusten ook 
onder houtstapels of in schuurtjes. Ze eten vooral woelmuizen, maar ook andere kleine zoogdieren, 
vogels, eieren, insecten en amfibieën (Zoogdiervereniging, z.d.-f). Verplaatsen doen ze vooral langs 
lijnvormige elementen die dekking geven zoals hagen, oeverlijnen etc. (Bouwens, 2017). 
 

Grondgebonden zoogdieren 
Bosmuis 
De bosmuis komt voor in bossen en open terreinen, mits er genoeg dekking aanwezig is en het niet 
te nat is. Om in te verblijven/rusten en voort te planten, graaft de bosmuis een hol. Ze eten 
voornamelijk zaden van grassen, bessen en noten, maar ook spinnen, slakken en insecten 
(Zoogdiervereniging, z.d.-g).  
 
Dwergmuis 
De dwergmuis is niet kieskeurig qua landschapstype. De aanwezigheid van hoog opgaande dichte 
vegetatie is wel voorwaardelijk voor het voorkomen van de soort. Ze weven nesten op enige hoogte 
in de vegetatie om in te verblijven/rusten en in voort te planten. Dwergmuizen eten onder andere 
zaden, graden, vruchten en bessen, maar ook insecten (Zoogdiervereniging, z.d.-i). 
 
Dwergspitsmuis 
Dwergspitsmuizen komen voor waar bodem bedekkende vegetatie aanwezig is en de bodem koel 
blijft. In uitgestrekte bossen en poldergebieden ontbreken ze. Dwergspitsmuizen verblijven/rusten 
vaak in gangen van andere kleine zoogdieren. Het nest waar ze zich voortplanten, is een bal van gras 
die zich meestal boven de grond bevindt. Ze eten voornamelijk dierlijk voedsel zoals insecten, 
spinnen en pissebedden (Zoogdiervereniging, z.d.-l).  
 
Gewone bosspitsmuis 
De gewone bosspitsmuis komt voor in graslanden en bossen met bodem bedekkende vegetatie. Hij 
ontbreekt in moerassen en zandige gebieden met een losse bodem. Verblijven/rusten en 
voortplanten doen ze in oude holen van andere muizen. Ze foerageren in strooisellagen naar 
insecten, pissebedden, slakken, spinnen en wormen. Ook eten ze zaden van naaldbomen en ander 
plantaardig materiaal (Zoogdiervereniging, z.d.-m). 
 
 



Huisspitsmuis 
De huisspitsmuis komt voor in open tot halfopen gebieden zoals weilanden, tuinen en bermen 
(Natuurpunt, z.d.-d). Voor de voortplanting maken ze gebruik van zelfgebouwde nesten in 
bijvoorbeeld takkenstapels. Verblijven/rusten doen ze ook wel in gangen van muizen of mollen. 
Huisspitsmuizen eten onder andere insecten, spinnen, pissebedden, slakken en wormen, maar ook 
gewervelden zoals hagedissen of jonge muizen (Zoogdiervereniging, z.d.-n). 
 
Rosse woelmuis 
De rosse woelmuis komt in vrijwel het hele land voor. De soort is sterk gebonden aan dekking en 
waagt zich zelden in open gebieden zonder beschutting. Ze leven bij voorkeur is gemengd loofbos 
met een struik- en kruidlaag. Verblijven/rusten en voortplanten doen ze in een hol onder de grond. 
Rosse woelmuizen eten bijvoorbeeld zachte zaden, vlezige vruchten, bladeren en boomschors, maar 
ook gras, insecten en wormen (Zoogdiervereniging, z.d.-j). 
 
Veldmuis 
De veldmuis geeft de voorkeur aan drogere gebieden met kort gras. Verblijven/rusten en 
voortplanten doen ze in holen onder de grond, soms in oude mollengangen. Ze eten voornamelijk 
plantaardig voedsel zoals grassen, zaden, wortels, vruchten en mos, maar ook spinnen en wormen 
(Zoogdiervereniging, z.d.-k). 
 
Waterspitsmuis 
Waterspitsmuis is een zichtjager en is dan ook afhankelijk van helder water met goed begroeide 
oevers (dekking) (Ten Haaf & Bakker, 2016). Voor de voortplanting en om in de verblijven/rusten, 
maken ze nesten van bijvoorbeeld gras, bast en mos in holtes of in holen aan de oever. 
Waterspitsmuizen eten onder andere insecten, kreeftachtigen, waterslakken, maar ook vissen en 
amfibieën (Zoogdiervereniging, z.d.-h). 
 
Woelrat 
Woelrat leeft vooral in de buurt van schoon stilstaand zoet water, met hoge steile begroeide oevers. 
Ze graven zeer uitgebreide gangenstelsels om in te verblijven en zich in voort te planten. Het menu 
bestaat voor 95% uit delen van planten zoals stengels van kruiden, grassen en zeggen en wortels 
(Zoogdiervereniging, z.d.-t).  
 
Egel 
Egels komen daar voor waar ondergroei is, zoals in tuinen en parken en bij bosranden. Voortplanten 
doen ze vaak onder compost-, takken- of puinhopen. Verblijven/rusten doen ze ook wel onder dicht 
struikgewas, in holtes onder boomwortels of in konijnenholen. Ze eten insecten, regenwormen en 
slakken (Zoogdiervereniging, z.d.-o). 
 
Haas 
De haas is van oorsprong een steppebewoner en is daarom op open velden, akkers en weiden te 
vinden, maar komt ook in bijvoorbeeld open bos en op heideterrein voor. Verblijven/rusten en 
voortplanten doen ze in legers (ondiepe kuilen). Hazen eten grassen, kruiden en 
akkerbouwproducten (Zoogdiervereniging, z.d.-p). 
 
Konijn 
Konijnen geven de voorkeur aan zandige bodems waar ze makkelijk een hol kunnen graven. In open 
polderlandschap ontbreekt het konijn vaak. Verblijven/rusten en voortplanten doen ze in het hol. Ze 
eten grassen, kruiden en loten van jonge bomen en struiken (Zoogdiervereniging, z.d.-q). 
 
 
 



Ree 
Het ree leeft vooral op de overgang van loofbos naar open terrein waar voldoende rust is. Een ree 
heeft geen vaste verblijf- of voortplantingsplaats, maar wel een vast territorium. Ze zoeken dekking 
op om te rusten. Reeën eten allerlei plantaardig materiaal zoals grassen, kruiden, bladeren, bessen, 
landbouwgewassen en eikels (Zoogdiervereniging, z.d.-r). 
 
Vos 
In de buurt van de gemeente Schagen wordt de vos vooral in de duinen aangetroffen en minder in 
het achterland (NDFF, 2019). Ze leven daar waar voldoende dekking en voedsel te vinden is. 
Verblijven/rusten en voortplanten doen ze in een hol. Vossen eten vooral woelmuizen, hazen en 
konijnen, maar ook vogels, insecten, eieren en bessen (Zoogdiervereniging, z.d.-s). 
 

Reptielen en amfibieën 
Bastaardkikker/Meerkikker 
De bastaardkikker en de meerkikker zijn twee soorten groene kikkers. Omdat de habitateisen sterk 
overeen komen, worden ze niet apart beschouwd. Groene kikkers zijn sterk gebonden aan water, 
ook buiten de paartijd. Ze leven op rijk begroeide oevers die beschutting geven bij onbeschaduwde 
wateren. Overwinteren doen ze op de bodem van het water (RAVON, z.d.-d). Ook voor groene 
kikkers werkt een populatie (grote) vissen beperkend op de voortplanting, door predatie (BIJ12, z.d.-
b). Ze eten onder andere insecten en slakken, maar ook muizen, vogels en kikkers (RAVON, z.d.-d). 
 
Bruine kikker 
Ook de bruine kikker is niet kritisch ten aanzien van zijn leefomgeving (Natuurpunt, z.d.-c). Een deel 
van de bruine kikkers overwintert op de bodem van plassen en vijvers en een deel overwintert op het 
land onder boomstammen en bladeren (Langen, z.d.). Bruine kikkers planten zich voort in wateren 
die bij voorkeur vrij van vis zijn (in verband met het risico op predatie) (Scheeres, z.d.). Ze eten onder 
andere insecten en wormen, maar ook muizen en kikkers (Natuurpunt, z.d.-c). 
 
Gewone pad 
De gewone pad komt vrijwel in elk landschapstype voor. Ze overwinteren op het land onder 
bijvoorbeeld takkenhopen of stenen of ze graven zichzelf in (Natuurpunt, z.d.-a). Anders dan de 
meeste andere amfibieën zijn ze bij de voortplanting bestand tegen hogere visdichtheden (door het 
gif dat ze uitscheiden) (RAVON, z.d.-c). Ze eten onder andere insecten, spinnen en regenwormen. 
 
Kleine watersalamander 
De kleine watersalamander is net als de gewone pad niet kritisch ten aanzien van zijn omgeving, al 
worden akkers wel gemeden (in verband met het gebrek aan schuilmogelijkheden). Ze overwinteren 
ook op een manier die vergelijkbaar is met die van de gewone pad. Voor de voortplanting zijn ze wel 
afhankelijk van vis vrije wateren. Ze eten voornamelijk watervlooien, muggenlarven en 
amfibieënlarven (Natuurpunt, z.d.-b). 
 
Rugstreeppad  
Rugstreeppadden staan bekend als een pionierssoort: ze komen vaak voor op vergraven terrein. Ze 
overwinteren ingegraven in goed vergraafbare grond, maar ook wel onder bouwmaterialen. Voor de 
voortplanting zijn ze afhankelijk van ondiep water dat snel opwarmt, zonder veel predatoren (vissen, 
libellenlarven etc.) en concurrentie van andere amfibieën. Rugstreeppad eet vooral insecten en 
spinnen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). 
 
Zandhagedis 
Zandhagedissen zijn sterk georiënteerd op de duinen. Ze hebben zonnige onbegroeide zandige 
plekken nodig voor de voortplanting. Deze plekken vind je in Schagen vooral in de duinen (door de 



aanwezige dynamiek). Lage begroeiing is nodig voor beschutting -veiligheid-. Ze eten vrijwel 
uitsluitend geleedpotigen (RAVON, z.d.). 

 
Insecten en ongewervelden 
Gevlekte witsnuitlibel 
De gevlekte witsnuitlibel komt in de duinen voor op verlandingsvegetaties met een laagveenkarakter. 
Ze planten zich voort in water dat matig voedselrijk is en matig begroeid. In vegetatieloos of 
dichtgegroeid water ontbreken ze vaak (De vlinderstichting, z.d.-a). Ze voeden zich met muggen en 
vliegen (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, z.d.-b). De gevlekte witsnuitlibel staat 
te boek als een mobiele soort (De vlinderstichting, z.d.-a).  
 
Duinparelmoervlinder 
Duinparelmoervlinder heeft duinviooltje en hondsviooltje nodig als waardplanten (waar de eitjes op 
worden afgezet). Deze planten zijn in de gemeente Schagen vooral te vinden net achter de zeereep 
waar open stuifplekken beschikbaar zijn. De vlinders voeden zich met nectar van bijvoorbeeld 
slangenkruid, koninginnekruid en akkerdistel. De soort overwintert als ei in de strooisellaag. De 
duinparelmoervlinder is een mobiele soort (De vlinderstichting, z.d.-b). 
 
Grote vos 
De grote vos heeft vooral iep nodig als waardplant (waar de eitjes op worden afgezet). Ze voeden 
zich met sap van bloedende bomen, rottend fruit en honingdauw. Het zijn vlinders van boomgaarden 
en bosranden. Ze overwinteren in stapels hout en holle bomen. De grote vos is een zeer mobiele 
soort (De vlinderstichting, z.d.-c). 
 
Bruine eikenpage 
Bruine eikenpage is afhankelijk van opslag van (Zomer)eik voor de ei-afzetting. De vlinders zelf 
voeden zich met nectar van vooral braam. Het zijn vlinders van bosranden en hakhout op zandgrond. 
Er moet jonge eikenopslag en braamstruweel beschikbaar zijn. De soort overwintert als ei op de bast 
van de waardboom. De bruine eikenpage is een weinig mobiele soort (De vlinderstichting, z.d.-d). 
 

Planten 
Groenknolorchis 
Groenknolorchis groeit in duinvalleien, afgravingen (kalk-, zand- en grindgroeven) en in moerassen 
(trilveen, kalkmoeras en veenmosrietland). De plant groeit op voedselarme zwak zure tot 
kalkhoudende grond (laagveen, venig zand of leem en min of meer humeus zand). Het is een 
overblijvende plant (FLORON, 2021-a). 
 
Glad biggenkruid 
Glad biggenkruid groeit op akkers, in zeeduinen en in bermen. De grond moet droog, voedselarm, 
zwak zuur en kalkarm zijn. Het is een éénjarige plant die behoort tot de akkerflora (FLORON, 2021-b). 
Eénjarige akkerplanten gedijen goed bij constante verstoring van de bodem (FLORON, 2016). 
 
Grote leeuwenklauw 
Grote leeuwenklauw groeit onder andere in bermen langs onverharde wegen, op akkers en op 
braakliggend terrein. De grond moet vochtig tot droog zijn, matig voedselrijk tot voedselrijk en 
kalkhoudend (o.a. lemig zand, zavel en klei). Het is een éénjarige plant die behoort tot de akkerflora 
(FLORON, 2021-c). Eénjarige akkerplanten gedijen goed bij constante verstoring van de bodem 
(FLORON, 2016). 
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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
Er is een voornemen om op het terrein van een oud handbalveld in Schagen aan de Piet Ottstraat, 
nieuwbouw te realiseren. Het gaat om een zogenaamd corporatiehotel van vier bouwlagen hoog 
(totale bouwhoogte ongeveer 13 meter) en bijbehorende parkeergelegenheid. Hiertoe moeten de 
verharding van het oude handbalveld, de bijbehorende hekwerken en lichtmasten, een 
bosplantsoensingel inclusief 3 grote bomen, kruidige vegetatie en omliggende verharding verwijderd 
worden. 
 
Er bestaat een kans dat dit plan leidt tot strijdigheid met de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). 
In dit rapport worden de uitkomsten van de toetsing van het plan aan de Wnb besproken. De drie 
onderdelen van de Wnb: soortenbescherming, gebiedsbescherming en houtopstandenbescherming, 
worden achtereenvolgens behandeld. 
 
1.2 Beschrijving locatie 
De projectlocatie ligt in de woonkern Schagen tussen de woonwijk Muggenburg en de Zuiderweg in, 
tussen een zorginstelling (GGZ) en een sporthal (Spartahal) , zoals te zien is op de luchtfoto 
(Slagboom en Peeters luchtfotografie, 2021) in Figuur 1. Ten oosten van de sporthal is op Figuur 1 
een brede watergang te zien, waarvan bekend is dat deze onderdeel uitmaakt van een essentiële 
vliegroute van Watervleermuis en Gewone dwergvleermuis (Bureau Aandacht Natuur, 2020). Ten 
zuiden van de projectlocatie loopt het groen omzoomde wandel- en fietspad De Trambaan.  
 

 
Figuur 1: De projectlocatie (geel omkaderd) aan de Piet Ottstraat in Schagen. Aangepast overgenomen uit shg_luchtfoto 
van Slagboom en Peeters luchtfotografie, 2021 (https://schagen.nedgraphics.nl). 
 



 
Figuur 2: De projectlocatie: stedenbouwkundig schetsplan van het te bouwen corporatiehotel en de aan te leggen 
parkeerplaatsen. 
 
1.3 Beschrijving werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan uit het rooien en afvoeren van de beplanting en bomen ten noorden 
van het huidige handbalveld (op de grens met de parkeerplaats), zie Figuur 1. Daarnaast worden de 
verharding van het veld, de lichtmasten en de verharding en het gras ten oosten van het oude 
handbalveld (zie Figuur 1) verwijderd. De grond zal bouwrijp gemaakt worden. Er zal gegraven 
worden om aansluiting te zoeken met het riool en andere nutsvoorzieningen en om de funderingen 
te plaatsen, waarna de bouw van het hotel en de aanleg van de parkeerplaatsen volgt. De ruimte 
binnen het projectgebied buiten de bebouwing/verharding zal worden ingericht met groen en 
eventueel met verharding en openbare verlichting. 
 

2 Methode 
2.1 Methode soortenbescherming 
Middels literatuuronderzoek (NDFF) en veldbezoek wordt onderzocht welke beschermde soorten in 
de projectgebieden aangetroffen zijn en verwacht kunnen worden.  
 
2.1.1 Methode literatuuronderzoek 
Hierbij wordt aangehouden dat de waarnemingen van soorten die beschermd zijn onder de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn niet ouder dan 3 jaar zijn. En dat de waarnemingen van overige 
beschermde soorten niet ouder dan 5 jaar zijn. Ook wordt aangegeven welke functies de 
habitatelementen voor de beschermde soorten vervullen. Er wordt uit de NDFF opgevraagd welke 
beschermde soorten er binnen het projectgebied zijn waargenomen en welke beschermde soorten 
er in een straal van 1 km zijn waargenomen. 
 
Voor de waarnemingen van vogels geldt dat ter plaatse zijnde individuen niet worden meegenomen: 
alle andere waarnemingen (zoals rustende, zingende of foeragerende individuen) worden wel in de 
resultaten meegenomen. 
 



2.1.2 Methode veldbezoek 
Voor het veldbezoek geldt dat de biotoopgeschiktheid is ingeschat voor de beschermde soorten die 
de afgelopen 20 jaar binnen de gemeentegrenzen van Schagen zijn waargenomen (NDFF, 2019). 
Hierbij zijn de soorten Bruinvis, Dikkopschildpad, Gewone zeehond, Grijze zeehond en Tuimelaar 
uitgesloten, gezien hun levenswijze (in en vlak aan zee).  
 
Verder zijn Knoflookpad en Platte schijfhoren uitgesloten. De Knoflookpadden die in het 
Zwanenwater bij Callantsoog zijn waargenomen, betreffen uitgezette dieren die heel lokaal 
voorkomen (Struijk, 2020). 
De enige waarneming van Platte schijfhoren volledig binnen de gemeentegrenzen berust 
waarschijnlijk op een fout. De soort zou aan de rand van het Noord-Hollands kanaal zijn 
aangetroffen, maar dit habitat is, onder andere gezien de mineralenrijkdom van het water en het 
gebrek aan waterplanten, ongeschikt. 
 
De beschermde soorten voor welke de habitatgeschiktheid is ingeschat tijdens het veldbezoek, zijn 
de volgende: 

Soortgroep Toelichting 
Vogels Alle soorten, onderverdeeld in vogels met of 

zonder jaarrond/terugkerend nestgebruik en 
onderverdeeld per ecologische vogelgroep 

Vleermuizen Alle soorten, onderverdeeld in 
gebouwbewonende en boombewonende 
soorten 

Marterachtigen Alle soorten 
Grondgebonden zoogdieren Alle soorten 
Reptielen en amfibieën Alle soorten, uitgezonderd Dikkopschildpad en 

Knoflookpad 
Insecten en ongewervelden Alle soorten, uitgezonderd Platte schijfhoren 
Vissen Geen soorten binnen de gemeentegrenzen 

waargenomen in de afgelopen 20 jaar 
Planten Alle soorten 

 
De volledige lijst met soorten waarvoor de habitatgeschiktheid is ingeschat, is opgenomen in Bijlage 
I. De toelichting op de habitateisen van de soorten is opgenomen in Bijlage II. 
 
2.2 Methode gebiedsbescherming 
Voor het onderdeel gebiedsbescherming wordt middels literatuuronderzoek bekeken of er effecten 
van het plan op beschermde natuurgebieden te verwachten zijn. Hiervoor worden onder andere de 
effectenindicator (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, z.d.-a) geraadpleegd, de 
website van AERIUS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, z.d.), de 
Omgevingsverordening van de provincie (Provincie Noord-Holland, 2020) en het natuurbeheerplan 
van de provincie (Provincie Noord-Holland, z.d.-b). 
 
2.3 Methode houtopstandenbescherming 
Om inzicht te krijgen in de bescherming die er van toepassing is op eventuele houtopstanden, wordt 
ook de Omgevingsverordening van de provincie (Provincie Noord-Holland, 2020) geraadpleegd. 
Daarnaast wordt de bijbehorende kaart (Provincie Noord-Holland, z.d.-a) bekeken. Ook worden de 
gemeentelijke houtopstandenverordening (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
z.d.) en de bijbehorende zogenaamde groene kaart (Gemeente Schagen, 2018) geraadpleegd. 
 



3 Resultaten 
3.1 Resultaten onderdeel soortenbescherming 
3.1.1 Literatuuronderzoek 
Uit de literatuur (NDFF) blijkt dat er binnen het projectgebied geen waarnemingen zijn van 
beschermde soorten in de afgelopen (3-5) jaren. Uit de omgeving zijn waarnemingen bekend van 
nationaal beschermde (maar door de provincie vrijgestelde) amfibieën: Kleine watersalamander, 
Gewone pad en Bruine kikker. Verder zijn er waarnemingen bekend van nationaal beschermde (maar 
door de provincie vrijgestelde) grondgebonden zoogdieren: Egel en Haas. Er zijn 
vleermuiswaarnemingen (Habitatrichtlijnsoorten) bekend uit de omgeving van Gewone 
dwergvleermuis en Laatvlieger. Verder zijn waarnemingen van Ruige dwergvleermuis en 
Watervleermuis bekend (Bureau Aandacht Natuur, 2020). Er zijn veel vooral territorium-indicerende 
waarnemingen uit de omgeving bekend van allerlei bos- en struweelvogels, zoals Grote bonte specht 
en Zwartkop. Maar ook van aan Riet en water gebonden soorten zoals Kleine karekiet en Waterral. 
Ook van aan gebouwen gebonden soorten, met nesten die jaarrond/terugkerend gebruikt worden 
zijn waarnemingen uit de omgeving bekend: Gierzwaluw en Huismus.  
 
3.1.2 Veldonderzoek 
Er is een veldbezoek gebracht aan de locatie, waarvan hieronder de uitkomsten zijn opgenomen. 
 
Datum en tijdstip: 27 augustus 2021, 10.00 uur 
Weersomstandigheden: 17 °C, windkracht 2-3 Bft., half bewolkt 
Waargenomen beschermde soorten: Houtduif (broedend net buiten het projectgebied) 
 
3.1.2.1 Resultaten veldonderzoek Vogels 
Het te rooien bosplantsoen met grote bomen heeft potentie als broedlocatie voor bos- en 
struweelvogels, zoals Merel en Houtduif. Het omliggende bosplantsoen (inclusief grote bomen), dat 
intact blijft, heeft dat ook.  
Nu er geen water of Riet in het projectgebied aanwezig is, worden er geen effecten op aan water en 
Riet gebonden vogelsoorten verwacht.  
Het struweel is niet in gebruik bij de Huismussen. Voor Huismussen ontbreken andere benodigde 
habitatelementen zoals geschikte broedplaatsen en de mogelijkheid om stofbaden te nemen in de 
directe omgeving van het projectgebied.  
Gezien er geen gebouwen verdwijnen in het projectgebied en er ook geen gebouwen met potentiële 
verblijfplaatsen voor Gierzwaluwen in de directe omgeving van het projectgebied staan, wordt er 
geen effect verwacht op Gierzwaluwen. 
Er zijn geen nesten van soorten als Ekster of Zwarte kraai in (de directe omgeving van) het 
projectgebied gezien, waardoor niet verwacht wordt dat er effecten zullen zijn op andere 
vogelsoorten met jaarrond/terugkerend nestgebruik.  
 
Effecten op algemene broedvogels zijn niet op voorhand uit te sluiten. 
 
3.1.2.2 Resultaten veldonderzoek Vleermuizen  
Het te verwijderen bosplantsoen kan dienst doen als foerageergebied voor vleermuizen. Ook biedt 
het beschutting en geleiding die vleermuizen nodig hebben op hun vliegroutes. Gezien het feit dat 
het te verwijderen bosplantsoen geen onderdeel uitmaakt van een doorlopend lijnvormig element 
en gezien het feit dat er veel alternatieve foerageergelegenheid in de buurt aanwezig is, is de 
verwachting dat het geen essentieel onderdeel uitmaakt van foerageergebied of vliegroute voor 
vleermuizen.  
In het bosplantsoen staan drie grote Populieren, waarbij de middelste populier een spechtengat 
bevat. Dit spechtengat kan potentieel een vaste rust- en voortplantingsplaats voor vleermuizen zijn. 
In verband met deze holte is een aanvullend veldbezoek afgelegd, zie paragraaf 3.1.3. 



 
Lichtuitstraling van het nieuwe gebouw op de omgeving kan mogelijk voor (negatieve) effecten 
hebben op de vleermuizen die in de buurt foerageren. Of er zich langs de Trambaan een essentiële 
foerageer-/vliegroute voor vleermuizen bevindt, is met de twee veldbezoeken niet onderzocht. 
  
3.1.2.3 Resultaten veldonderzoek Marterachtigen 
Op basis van verspreidingsinformatie en het aanwezige habitat wordt niet verwacht dat Boommarter 
of Steenmarter gebruik zullen maken van de projectlocatie. Het is niet uit te sluiten dat er eens een 
kleine marterachtige zoals Wezel of Hermelijn langs het bosplantsoen komt. Er zijn echter geen 
potentiële verblijfplaatsen, zoals takkenrillen of grondholen aangetroffen. Dit in combinatie met het 
feit dat de strook bosplantsoen geen onderdeel is van een doorlopende groenstructuur en het feit 
dat er veel alternatief in de buurt aanwezig is, maakt dat de inschatting is dat het projectgebied geen 
essentieel onderdeel uitmaakt van het leefgebied van marterachtigen.  
 
3.1.2.4 Resultaten veldonderzoek Grondgebonden zoogdieren 
Voor Waterspitsmuis is het projectgebied niet geschikt, omdat niet aan de habitateisen van de soort 
wordt voldaan. Het is waarschijnlijk dat enkele vrijgestelde muizensoorten zoals Rosse woelmuis en 
Bosmuis gebruik maken van het bosplantsoen in het project gebied. Een (dikke) strooisellaag 
ontbreekt in het te rooien bosplantsoen. Het is niet de verwachting dat Egels gebruik maken van het 
te rooien bosplantsoen om in te rusten/verblijven. Voor de overige beschermde zoogdieren geldt dat 
ze op basis van verspreiding en habitatgeschiktheid niet verwacht worden in of rond het 
projectgebied. 
 
3.1.2.5 Resultaten veldonderzoek Reptielen en amfibieën 
Voor Zandhagedis en Rugstreeppad geldt dat het projectgebied niet geschikt is, omdat niet aan de 
habitateisen van de soorten wordt voldaan. Het is waarschijnlijk dat enkele vrijgestelde 
amfibieënsoorten, zoals Kleine watersalamander en Gewone pad het bosplantsoen gebruiken om in 
te overwinteren. 
 
3.1.2.6 Resultaten veldonderzoek Insecten en ongewervelden 
Voor Gevlekte witsnuitlibel en Duinparelmoervlinder geldt dat hun verspreiding zich vooral tot de 
duinen beperkt. Geschikt habitat voor deze soorten is op de projectlocatie niet aanwezig. Ook voor 
Bruine eikenpage en Grote vos geldt dat er geen geschikt habitat op de projectlocatie aanwezig is. 
Effecten op beschermde insectensoorten worden dan ook niet verwacht. 
 
3.1.2.7 Resultaten veldonderzoek Planten 
Voor Groenknolorchis geldt dat de verspreiding zich vooral tot de duinen beperkt. Een geschikte 
groeiplaats voor deze soort is op de projectlocatie niet aanwezig. Ook voor Grote leeuwenklauw en 
Glad biggenkruid geldt dat er geen geschikte groeiplaats aanwezig is op de projectlocatie. Effecten op 
beschermde plantensoorten worden dan ook niet verwacht.  
 
3.1.3 Aanvullend veldbezoek 
Zoals aangegeven in paragraaf 3.1.2.2 is er een aanvullend veldbezoek uitgevoerd, om te 
onderzoeken of het spechtengat in de middelste Populier in het te verwijderen bosplantsoen tussen 
het oude handbalveld en de parkeerplaats, potentie heeft als verblijfplaats voor vleermuizen.  
 
Datum en tijdstip: 3 september 2021, 15.00 uur 
Weersomstandigheden: 16 °C, windkracht 1 Bft., zonnig 
Waargenomen beschermde soorten: geen 
 



Nadere inspectie met de hoogwerker heeft uitgewezen dat het vanaf de grond waargenomen 
spechtengat zeer oppervlakkig is en dat het geen potentie heeft als verblijfplaats voor vleermuizen, 
zie Figuur 3. 
 

 
Figuur 3: oppervlakkige en zeer vochtige holte in één van de Populieren in het projectgebied, zonder potentie voor 
vleermuizen. 

3.1.4 Risico-analyse 
Het risico bestaat dat bij de werkzaamheden broedvogels worden gedood, verstoord, 
voortplantingsplaatsen/rustplaatsen worden vernield en eieren worden beschadigd (art. 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3 en 3.1.4 Wnb) in het te verwijderen bosplantsoen of dat er broedvogels worden verstoord die 
in het omliggende bosplantsoen of in omliggende bomen broeden. Er is geen sprake van een in de 
wet genoemd belang dat effecten op vogels legitimeert. 
 
Ook bestaat het risico dat de ecologische functionaliteit van verblijfplaatsen van vleermuizen wordt 
weggenomen door aantasting van habitatelementen -potentieel essentieel foerageergebied en 
potentieel essentiële vliegroute- (art. 3.5.4 Wnb) door uitstraling van de verlichting van het nieuw te 
bouwen gebouw. Ook bestaat het risico dat vleermuizen worden verstoord tijdens het foerageren 
door de werkzaamheden (art. 3.5.2 Wnb). Er is geen sprake van een in de wet genoemd belang dat 
effecten op vleermuizen legitimeert. 
 
De effecten op beschermde soorten moeten voorkomen worden. 
 
Ook bestaat het risico dat algemene en vrijgestelde soorten grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën worden gedood, verstoord of dat hun vaste rust- en voortplantingsplaatsen worden 
vernield. Hierop is de zorgplicht van toepassing. 



 
De effecten op vrijgestelde soorten kunnen beperkt worden. 
 
3.1.5 Effectbeoordeling en maatregelen 
3.1.5.1 Effectbeoordeling en maatregelen Broedvogels 
Door buiten de soortspecifieke broedperiode te werken, kunnen effecten op broedvogels voorkomen 
worden. Door het werk te starten voor de broedperiode en het werk niet te onderbreken, kan 
voorkomen worden dat er zich broedvogels vestigen in het te verwijderen bosplantsoen en de te 
verwijderen bomen. Er moet ook rekening gehouden worden met de kans op vestiging van 
broedvogels in het omliggende bosplantsoen in de omliggende bomen. 
 
3.1.5.2 Effectbeoordeling en maatregelen Vleermuizen 
Door overdag te werken wordt voorkomen dat vleermuizen hinder ondervinden van licht in de nacht. 
Doordat de galerijverlichting langs de binnenrand van appartementencomplex is gesitueerd, is de 
lichtuitstraling naar de voor vleermuizen interessante verbindingen (de Meersloot en de Trambaan) 
gering. Bij de inrichting van de openbare ruimte (met name bij de openbare verlichting) moet ook 
rekening gehouden worden met uitstraling naar die omliggende gebieden. Hiermee kunnen effecten 
op vleermuizen voorkomen worden. 
 
3.1.5.3 Effectbeoordeling en maatregelen Vrijgestelde soorten (grondgebonden zoogdieren en 

amfibieën) 
Om invulling te geven aan de zorgplicht, zou de beste periode om het plantsoen en de bomen te 
rooien, het najaar zijn. De vogels moeten klaar zijn met broeden en de winterrust van eventueel 
aanwezige (vrijgestelde) grondgebonden zoogdieren en amfibieën is dan nog zo min mogelijk 
aangevangen. 
 

3.2 Resultaten onderdeel gebiedsbescherming 
Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en ook niet 
van Bijzonder Provinciaal Landschap (Provincie Noord-Holland, z.d.-b). Het dichtstbijzijnde 
Natura2000-gebied, bevindt zich op ongeveer 7,4 km afstand van het projectgebied (Provincie 
Noord-Holland, z.d.-b), zie Figuur 4. 
 



 
Figuur 4: Kaart met afstandsmeting vanaf het projectgebied tot Natura 2000. Ook is te zien waar NNN gebieden zijn 
gesitueerd ten opzichte van het projectgebied. Overgenomen uit Natuurbeheerplannen van provincie Noord-Holland, z.d. 
(https://geoapps.noord-holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=nbp). 

Effecten, behalve stikstofneerslag, op Natura2000-gebieden zijn daarmee op voorhand uit te sluiten. 
Met het inwerking treden van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering zijn tijdelijke emissies 
zoals sloop,- bouw-, aanlegactiviteiten vrijgesteld voor het aspect stikstof (Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, 2021). 
Nu het (oude) handbalveld verdwijnt, kunnen de verkeersbewegingen die bij de handbalsport 
hoorden gesaldeerd worden met de nieuwe bewegingen voor het corporatiehotel, welke gasloos 
wordt uitgevoerd. Dit in combinatie met de grote afstand tot Natura2000-gebieden (circa 7,4 km), 
maakt dat er niet verwacht wordt dat de verkeersbewegingen negatieve effecten hebben op de 
stikstofgevoelige N2000-gebieden. Er hoeft geen AERIUS-berekening te worden uitgevoerd. 
 

3.3 Resultaten onderdeel houtopstandenbescherming 
Op het te rooien bosplantsoen en de te rooien bomen is geen Provinciale houtopstandenverordening 
van toepassing, maar wel de gemeentelijke boomverordening (Gemeente Schagen, 2018). Er dient 
dus een kapvergunning aangevraagd te worden bij de gemeente. 
 

4 Conclusie 
Het plan veroorzaakt op voorhand geen strijdigheid met de Wnb. 

Door de in paragraaf 3.1.5 genoemde maatregelen op te volgen, kunnen effecten op beschermde 
soorten voorkomen worden en kan de zorgplicht ingevuld worden. 
 
De werkzaamheden kunnen, voor zover ze onder de gedragscode soortbescherming gemeenten 
vallen, onder deze gedragscode worden uitgevoerd. Zorgvuldig handelen moet uitgewerkt worden in 
een ecologisch werkprotocol. 
 
Er is geen AERIUS-berekening nodig.  
Er is wel een gemeentelijke kapvergunning nodig. 
 



5 Aanbevelingen 
Biodiversiteit(sbehoud) is een voorwaarde voor de leefbaarheid van de aarde. De natuur biedt 
allerlei ecosysteemdiensten zoals bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding en CO2-vastlegging. Gezien 
de locatie en de aard van de geplande bebouwing, is het project zeer kansrijk voor de toepassing van 
natuurinclusieve maatregelen. Er is en blijft geschikt foerageerhabitat aanwezig voor vleermuizen. 
Gebouwbewonende soorten zoals Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis hebben er baat bij als de 
spouw op een goede manier toegankelijk wordt gemaakt. Ze gebruiken de spouwmuur als (vaste) 
rust- en voortplantingsplaats. Er zijn ook vleermuiskasten beschikbaar die in de muur kunnen worden 
gemetseld. Het project leent zich er ook goed voor om neststenen voor Gierzwaluw in muren te 
verwerken. Huismussen kunnen ook gebruik maken van die neststenen, maar die stellen ook eisen 
aan het leefgebied vlakbij die neststenen. Als met deze eisen (vooral schuil- en foerageergelegenheid 
in de vorm van doornige struiken) rekening wordt gehouden bij de inrichting van het openbaar 
gebied, heeft het project ook potentie om als leefgebied voor Huismussen te fungeren. Een 
kruidenrijke inrichting bevordert de potentie voor insecten.  



6 Bijlagen 
Bijlage I Lijst met soorten waarvoor de habitatgeschiktheid is 
ingeschat 

Soortgroep Soort Opmerking 
Vogels Aalscholver   
 Appelvink   
 Baardman   
 Bergeend   
 Bergfluiter   
 Blauwborst   
 Blauwe kiekendief   
 Blauwe reiger   
 Blonde ruiter   
 Boerenzwaluw   
 Bontbekplevier   
 Bonte vliegenvanger   
 Boomkruiper   
 Boomleeuwerik   
 Boompieper   
 Boomvalk* Terugkerend nestgebruik  
 Bosrietzanger   
 Bosuil   
 Braamsluiper   
 Brandgans   
 Brilduiker   
 Bruine kiekendief   
 Buizerd* Terugkerend nestgebruik  
 Casarca   
 Cetti's Zanger   
 Dodaars   
 Dwerggans   
 Ekster   
 Europese kanarie   
 Fazant   
 Fitis   
 Fluiter   
 Fuut   
 Gaai   
 Geelgors   
 Gekraagde roodstaart   
 Gele kwikstaart   
 Geoorde fuut   
 Gierzwaluw* Terugkerend nestgebruik  
 Glanskop   
 Goudhaan   
 Goudplevier   
 Goudvink   
 Grasmus   
 Graspieper   



 Graszanger   
 Grauwe fitis   
 Grauwe gans   
 Grauwe klauwier   
 Grauwe vliegenvanger   
 Groene specht   
 Groenling   
 Grote bonte specht   
 Grote Canadese gans   
 Grote karekiet   
 Grote lijster   
 Grote mantelmeeuw   
 Grote stern   
 Grote zaagbek   
 Grote zilverreiger   
 Grutto   
 Havik* Terugkerend nestgebruik  
 Heggenmus   
 Holenduif   
 Houtduif   
 Houtsnip   
 Huismus* Jaarrond nestgebruik  
 Huiszwaluw   
 IJsvogel   
 Kauw   
 Keep   
 Kemphaan   
 Kerkuil* Terugkerend nestgebruik  
 Kievit   
 Kleine barmsijs   
 Kleine karekiet   
 Kleine mantelmeeuw   
 Kleine plevier   
 Kleine zilverreiger   
 Kleinst waterhoen   
 Kluut   
 Kneu   
 Knobbelzwaan   
 Koekoek   
 Kokmeeuw   
 Kolgans   
 Koolmees   
 Koperwiek   
 Krakeend   
 Krooneend   
 Kuifeend   
 Kuifmees   
 Kwartel   
 Kwartelkoning   
 Lachstern   



 Lepelaar   
 Matkop   
 Meerkoet   
 Merel   
 Nachtegaal   
 Oeverloper   
 Oeverzwaluw   
 Paapje   
 Patrijs   
 Pijlstaart   
 Pimpelmees   
 Porseleinhoen   
 Putter   
 Ransuil* Terugkerend nestgebruik  
 Regenwulp   
 Rietgors   
 Rietzanger   
 Ringmus   
 Roerdomp   
 Roodborst   
 Roodborsttapuit   
 Roodmus   
 Rotgans   
 Roze pelikaan   
 Scholekster   
 Sijs   
 Slobeend   
 Smient   
 Snor   
 Sperwer* Terugkerend nestgebruik  
 Spotvogel   
 Spreeuw   
 Sprinkhaanzanger   
 Staartmees   
 Steenloper   
 steenuil (s.l.)* Jaarrond nestgebruik  
 Steltkluut   
 Stormmeeuw   
 Tafeleend   
 Tapuit   
 Tjiftjaf   
 Torenvalk   
 Tuinfluiter   
 Tureluur   
 Turkse tortel   
 Veldleeuwerik   
 Veldrietzanger   
 Vink   
 Visdief   
 Vuurgoudhaan   



 Waterhoen   
 Waterral   
 Waterrietzanger   
 Watersnip   
 Wielewaal   
 Wilde eend   
 Winterkoning   
 Wintertaling   
 Witgat   
 Witte kwikstaart   
 Wulp   
 Zanglijster   
 Zilvermeeuw   
 Zomertaling   
 Zomertortel   
 Zwarte kraai   
 Zwarte mees   
 Zwarte roodstaart   
 Zwartkop   
 Zwartkopmeeuw   
  Verblijf Jachthabitat 
Vleermuizen Gewone dwergvleermuis Gebouwbewonend Landschapselementen 
 Kleine dwergvleermuis Gebouwbewonend Landschapselementen 
 Laatvlieger Gebouwbewonend Open landschap 
 Meervleermuis Gebouwbewonend Open water 
 Tweekleurige vleermuis Gebouwbewonend Open landschap 
 Rosse vleermuis Boombewonend Open landschap 
 Watervleermuis Beide Beschut water 
 Bosvleermuis Beide Landschapselementen 
 Gewone grootoorvleermuis Beide Bomen 
 Ruige dwergvleermuis Beide Landschapselementen 
   
Marterachtigen Boommarter  
 Bunzing  
 Hermelijn  
 Steenmarter  
 Wezel  
   
Grondgebonden zoogdieren Bosmuis Vrijgestelde soort 
 Dwergmuis Vrijgestelde soort 
 Dwergspitsmuis Vrijgestelde soort 
 Gewone bosspitsmuis Vrijgestelde soort 
 Huisspitsmuis Vrijgestelde soort 
 Rosse woelmuis Vrijgestelde soort 
 Veldmuis Vrijgestelde soort 
 Waterspitsmuis  
 Woelrat Vrijgestelde soort 
 Egel Vrijgestelde soort 
 Haas Vrijgestelde soort 
 Konijn Vrijgestelde soort 



 Ree Vrijgestelde soort 
 Vos Vrijgestelde soort 
Reptielen en amfibieën Bastaardkikker Vrijgestelde soort 
 Bruine kikker Vrijgestelde soort 
 Gewone pad Vrijgestelde soort 
 Kleine watersalamander Vrijgestelde soort 
 Meerkikker Vrijgestelde soort 
 Rugstreeppad  
 Zandhagedis  
   
Insecten en ongewervelden Gevlekte witsnuitlibel  
 Duinparelmoervlinder  
 Grote vos  
 Bruine eikenpage  
   
Planten Groenknolorchis  
 Grote leeuwenklauw  
 Glad biggenkruid  

 
  



Bijlage II Habitateisen geïnventariseerde beschermde soorten 
 
Vogels 
In dit onderzoek wordt de indeling in ecologische vogelgroepen van Sierdsema aangehouden 
(Sierdsema, 1995). De indeling naar hoofdecotopen is hieronder opgenomen in Tabel 1. Broeden en 
rusten doen vogels voornamelijk in het ecotoop dat omschreven is in de vogelgroepnaam. 
Tabel 1: Indeling van vogelgroepen naar hoofdecotopen. 

Ecologische vogelgroepen 
Vogels van open water 
Vogels van riet- en andere verlandingsvegetaties 
Vogels van pioniervegetaties, ruigten en akkers 
Vogels van heidevegetaties (dwergstruiken) 
Vogels van grazige vegetaties 
Vogels van struiken en struwelen, heggen 
Vogels van boomgroepen, open bos en bosranden, opgaande lijnvormige begroeiingen 
Vogels van opgaand gesloten bos 
Vogels van bebouwing 

 
Vleermuizen 
Voortplanten en veiligheid zoeken, doen vleermuizen in holtes in bomen, in gebouwen of in allebei. 
De voorkeur verschilt per soort. In gebouwen verblijven vleermuizen bijvoorbeeld in spouwmuren of 
achter het dakbeschot, maar ze maken ook gebruik van kelders en zolders (Vleermuiswerkgroep 
Nederland, z.d.). In bijlage I is de voorkeur per soort aangegeven. 
Voedsel zoeken doen de meeste vleermuizen langs landschapselementen zoals bosranden, 
bomenrijen, vijvers, oevers en vaarten (Zoogdiervereniging, z.d.-a). Laatvlieger, tweekleurige 
vleermuis en rosse vleermuis vliegen en jagen ook iets verder van die elementen af. Meervleermuis 
en watervleermuis zijn sterk georiënteerd op respectievelijk open en beschutte waterpartijen voor 
het foerageren. De gewone grootoorvleermuis is in de jacht (en het verplaatsen) erg op bomen 
gericht (Zoogdiervereniging, z.d.-a). Ook deze soortspecifieke voorkeuren zijn in bijlage I aangegeven. 
Verplaatsen doen vleermuizen veelal langs de eerder genoemde landschapselementen. Voor 
verbindingen wordt de mate ingeschat waarin de lijnvormige landschapselementen waarvan veel 
soorten afhankelijk zijn, aanwezig zijn. Veel soorten vleermuizen mijden open ruimtes (Verboom, 
1995). 
 

Marterachtigen 
Boommarter 
De Boommarter is een typische bosbewoner. Nesten zitten vaak in holtes van bomen en soms in 
gebouwen aan de rand van het bos. Rusten doen ze ook wel in konijnen- en vossenholen of onder 
takkenbossen of tussen boomwortels. Ze eten onder andere insecten, vogels en eieren en kleine 
zoogdieren (Zoogdiervereniging, z.d.-b). Boommarters verplaatsen zich bij voorkeur langs dekking 
(opgaande begroeiing) (Van der Lans, Tonckens, Van der Ziel, & Mulder, 2006). 
 
Bunzing 
Bunzings komen in allerlei landschapstypen voor, maar geven de voorkeur aan kleinschalig landschap 
met voldoende dekking en water in de buurt. Verblijven/rusten en voortplanten doen ze 
bijvoorbeeld in oude konijnenholen of vossenburchten. Soms graven ze zelf een hol, dat op het hol 
van een bruine rat lijkt. Ze eten zoogdieren, vogels en eieren, amfibieën, insecten en vruchten. De 
bunzing komt ook voor in vrij open landschappen (weidegebieden met sloten) (Zoogdiervereniging, 
z.d.-c). 



 
Hermelijn 
De hermelijn komt in allerlei landschapstypen voor, als er maar voldoende dekking aanwezig is. 
Voortplanten doen ze vaak in oude mollennesten of konijnenholen. Verblijven/rusten doen ze ook 
wel onder andere onder houtstapels of in schuurtjes. Ze eten kleine zoogdieren, vogels en eieren. 
Verplaatsen doen ze vooral langs lijnvormige elementen die dekking geven zoals hagen, oeverlijnen 
etc. (Zoogdiervereniging, z.d.-d). 
 
Steenmarter 
De steenmarter komt voor in stenige biotopen zoals steengroeven, rotshellingen en gebouwen. Ze 
geven de voorkeur aan kleinschalig agrarisch landschap: bij de bijbehorende landschapselementen 
zoals heggen en bosjes zoekt hij zijn voedsel. Voortplanten doen ze in kieren of nissen in gebouwen. 
Verblijven doen ze ook onder takkenbossen of in boomholen. Ze eten kleine zoogdieren, vogels, 
eieren, insecten, amfibieën, maar ook vruchten en bessen (Zoogdiervereniging, z.d.-e). Ook 
steenmarters verplaatsen zich graag langs dekking. 
 
Wezel 
De wezel komt in allerlei landschapstypen voor, als er maar voldoende dekking aanwezig is. 
Voortplanten doen ze vaak in oude holen van muizen, ratten of konijnen. Ze verblijven/rusten ook 
onder houtstapels of in schuurtjes. Ze eten vooral woelmuizen, maar ook andere kleine zoogdieren, 
vogels, eieren, insecten en amfibieën (Zoogdiervereniging, z.d.-f). Verplaatsen doen ze vooral langs 
lijnvormige elementen die dekking geven zoals hagen, oeverlijnen etc. (Bouwens, 2017). 
 

Grondgebonden zoogdieren 
Bosmuis 
De bosmuis komt voor in bossen en open terreinen, mits er genoeg dekking aanwezig is en het niet 
te nat is. Om in te verblijven/rusten en voort te planten, graaft de bosmuis een hol. Ze eten 
voornamelijk zaden van grassen, bessen en noten, maar ook spinnen, slakken en insecten 
(Zoogdiervereniging, z.d.-g).  
 
Dwergmuis 
De dwergmuis is niet kieskeurig qua landschapstype. De aanwezigheid van hoog opgaande dichte 
vegetatie is wel voorwaardelijk voor het voorkomen van de soort. Ze weven nesten op enige hoogte 
in de vegetatie om in te verblijven/rusten en in voort te planten. Dwergmuizen eten onder andere 
zaden, graden, vruchten en bessen, maar ook insecten (Zoogdiervereniging, z.d.-i). 
 
Dwergspitsmuis 
Dwergspitsmuizen komen voor waar bodem bedekkende vegetatie aanwezig is en de bodem koel 
blijft. In uitgestrekte bossen en poldergebieden ontbreken ze. Dwergspitsmuizen verblijven/rusten 
vaak in gangen van andere kleine zoogdieren. Het nest waar ze zich voortplanten, is een bal van gras 
die zich meestal boven de grond bevindt. Ze eten voornamelijk dierlijk voedsel zoals insecten, 
spinnen en pissebedden (Zoogdiervereniging, z.d.-l).  
 
Gewone bosspitsmuis 
De gewone bosspitsmuis komt voor in graslanden en bossen met bodem bedekkende vegetatie. Hij 
ontbreekt in moerassen en zandige gebieden met een losse bodem. Verblijven/rusten en 
voortplanten doen ze in oude holen van andere muizen. Ze foerageren in strooisellagen naar 
insecten, pissebedden, slakken, spinnen en wormen. Ook eten ze zaden van naaldbomen en ander 
plantaardig materiaal (Zoogdiervereniging, z.d.-m). 
 
 



Huisspitsmuis 
De huisspitsmuis komt voor in open tot halfopen gebieden zoals weilanden, tuinen en bermen 
(Natuurpunt, z.d.-d). Voor de voortplanting maken ze gebruik van zelfgebouwde nesten in 
bijvoorbeeld takkenstapels. Verblijven/rusten doen ze ook wel in gangen van muizen of mollen. 
Huisspitsmuizen eten onder andere insecten, spinnen, pissebedden, slakken en wormen, maar ook 
gewervelden zoals hagedissen of jonge muizen (Zoogdiervereniging, z.d.-n). 
 
Rosse woelmuis 
De rosse woelmuis komt in vrijwel het hele land voor. De soort is sterk gebonden aan dekking en 
waagt zich zelden in open gebieden zonder beschutting. Ze leven bij voorkeur is gemengd loofbos 
met een struik- en kruidlaag. Verblijven/rusten en voortplanten doen ze in een hol onder de grond. 
Rosse woelmuizen eten bijvoorbeeld zachte zaden, vlezige vruchten, bladeren en boomschors, maar 
ook gras, insecten en wormen (Zoogdiervereniging, z.d.-j). 
 
Veldmuis 
De veldmuis geeft de voorkeur aan drogere gebieden met kort gras. Verblijven/rusten en 
voortplanten doen ze in holen onder de grond, soms in oude mollengangen. Ze eten voornamelijk 
plantaardig voedsel zoals grassen, zaden, wortels, vruchten en mos, maar ook spinnen en wormen 
(Zoogdiervereniging, z.d.-k). 
 
Waterspitsmuis 
Waterspitsmuis is een zichtjager en is dan ook afhankelijk van helder water met goed begroeide 
oevers (dekking) (Ten Haaf & Bakker, 2016). Voor de voortplanting en om in de verblijven/rusten, 
maken ze nesten van bijvoorbeeld gras, bast en mos in holtes of in holen aan de oever. 
Waterspitsmuizen eten onder andere insecten, kreeftachtigen, waterslakken, maar ook vissen en 
amfibieën (Zoogdiervereniging, z.d.-h). 
 
Woelrat 
Woelrat leeft vooral in de buurt van schoon stilstaand zoet water, met hoge steile begroeide oevers. 
Ze graven zeer uitgebreide gangenstelsels om in te verblijven en zich in voort te planten. Het menu 
bestaat voor 95% uit delen van planten zoals stengels van kruiden, grassen en zeggen en wortels 
(Zoogdiervereniging, z.d.-t).  
 
Egel 
Egels komen daar voor waar ondergroei is, zoals in tuinen en parken en bij bosranden. Voortplanten 
doen ze vaak onder compost-, takken- of puinhopen. Verblijven/rusten doen ze ook wel onder dicht 
struikgewas, in holtes onder boomwortels of in konijnenholen. Ze eten insecten, regenwormen en 
slakken (Zoogdiervereniging, z.d.-o). 
 
Haas 
De haas is van oorsprong een steppebewoner en is daarom op open velden, akkers en weiden te 
vinden, maar komt ook in bijvoorbeeld open bos en op heideterrein voor. Verblijven/rusten en 
voortplanten doen ze in legers (ondiepe kuilen). Hazen eten grassen, kruiden en 
akkerbouwproducten (Zoogdiervereniging, z.d.-p). 
 
Konijn 
Konijnen geven de voorkeur aan zandige bodems waar ze makkelijk een hol kunnen graven. In open 
polderlandschap ontbreekt het konijn vaak. Verblijven/rusten en voortplanten doen ze in het hol. Ze 
eten grassen, kruiden en loten van jonge bomen en struiken (Zoogdiervereniging, z.d.-q). 
 
 
 



Ree 
Het ree leeft vooral op de overgang van loofbos naar open terrein waar voldoende rust is. Een ree 
heeft geen vaste verblijf- of voortplantingsplaats, maar wel een vast territorium. Ze zoeken dekking 
op om te rusten. Reeën eten allerlei plantaardig materiaal zoals grassen, kruiden, bladeren, bessen, 
landbouwgewassen en eikels (Zoogdiervereniging, z.d.-r). 
 
Vos 
In de buurt van de gemeente Schagen wordt de vos vooral in de duinen aangetroffen en minder in 
het achterland (NDFF, 2019). Ze leven daar waar voldoende dekking en voedsel te vinden is. 
Verblijven/rusten en voortplanten doen ze in een hol. Vossen eten vooral woelmuizen, hazen en 
konijnen, maar ook vogels, insecten, eieren en bessen (Zoogdiervereniging, z.d.-s). 
 

Reptielen en amfibieën 
Bastaardkikker/Meerkikker 
De bastaardkikker en de meerkikker zijn twee soorten groene kikkers. Omdat de habitateisen sterk 
overeen komen, worden ze niet apart beschouwd. Groene kikkers zijn sterk gebonden aan water, 
ook buiten de paartijd. Ze leven op rijk begroeide oevers die beschutting geven bij onbeschaduwde 
wateren. Overwinteren doen ze op de bodem van het water (RAVON, z.d.-d). Ook voor groene 
kikkers werkt een populatie (grote) vissen beperkend op de voortplanting, door predatie (BIJ12, z.d.-
b). Ze eten onder andere insecten en slakken, maar ook muizen, vogels en kikkers (RAVON, z.d.-d). 
 
Bruine kikker 
Ook de bruine kikker is niet kritisch ten aanzien van zijn leefomgeving (Natuurpunt, z.d.-c). Een deel 
van de bruine kikkers overwintert op de bodem van plassen en vijvers en een deel overwintert op het 
land onder boomstammen en bladeren (Langen, z.d.). Bruine kikkers planten zich voort in wateren 
die bij voorkeur vrij van vis zijn (in verband met het risico op predatie) (Scheeres, z.d.). Ze eten onder 
andere insecten en wormen, maar ook muizen en kikkers (Natuurpunt, z.d.-c). 
 
Gewone pad 
De gewone pad komt vrijwel in elk landschapstype voor. Ze overwinteren op het land onder 
bijvoorbeeld takkenhopen of stenen of ze graven zichzelf in (Natuurpunt, z.d.-a). Anders dan de 
meeste andere amfibieën zijn ze bij de voortplanting bestand tegen hogere visdichtheden (door het 
gif dat ze uitscheiden) (RAVON, z.d.-c). Ze eten onder andere insecten, spinnen en regenwormen. 
 
Kleine watersalamander 
De kleine watersalamander is net als de gewone pad niet kritisch ten aanzien van zijn omgeving, al 
worden akkers wel gemeden (in verband met het gebrek aan schuilmogelijkheden). Ze overwinteren 
ook op een manier die vergelijkbaar is met die van de gewone pad. Voor de voortplanting zijn ze wel 
afhankelijk van vis vrije wateren. Ze eten voornamelijk watervlooien, muggenlarven en 
amfibieënlarven (Natuurpunt, z.d.-b). 
 
Rugstreeppad  
Rugstreeppadden staan bekend als een pionierssoort: ze komen vaak voor op vergraven terrein. Ze 
overwinteren ingegraven in goed vergraafbare grond, maar ook wel onder bouwmaterialen. Voor de 
voortplanting zijn ze afhankelijk van ondiep water dat snel opwarmt, zonder veel predatoren (vissen, 
libellenlarven etc.) en concurrentie van andere amfibieën. Rugstreeppad eet vooral insecten en 
spinnen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). 
 
Zandhagedis 
Zandhagedissen zijn sterk georiënteerd op de duinen. Ze hebben zonnige onbegroeide zandige 
plekken nodig voor de voortplanting. Deze plekken vind je in Schagen vooral in de duinen (door de 



aanwezige dynamiek). Lage begroeiing is nodig voor beschutting -veiligheid-. Ze eten vrijwel 
uitsluitend geleedpotigen (RAVON, z.d.). 
 

Insecten en ongewervelden 
Gevlekte witsnuitlibel 
De gevlekte witsnuitlibel komt in de duinen voor op verlandingsvegetaties met een laagveenkarakter. 
Ze planten zich voort in water dat matig voedselrijk is en matig begroeid. In vegetatieloos of 
dichtgegroeid water ontbreken ze vaak (De vlinderstichting, z.d.-a). Ze voeden zich met muggen en 
vliegen (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, z.d.-b). De gevlekte witsnuitlibel staat 
te boek als een mobiele soort (De vlinderstichting, z.d.-a).  
 
Duinparelmoervlinder 
Duinparelmoervlinder heeft duinviooltje en hondsviooltje nodig als waardplanten (waar de eitjes op 
worden afgezet). Deze planten zijn in de gemeente Schagen vooral te vinden net achter de zeereep 
waar open stuifplekken beschikbaar zijn. De vlinders voeden zich met nectar van bijvoorbeeld 
slangenkruid, koninginnekruid en akkerdistel. De soort overwintert als ei in de strooisellaag. De 
duinparelmoervlinder is een mobiele soort (De vlinderstichting, z.d.-b). 
 
Grote vos 
De grote vos heeft vooral iep nodig als waardplant (waar de eitjes op worden afgezet). Ze voeden 
zich met sap van bloedende bomen, rottend fruit en honingdauw. Het zijn vlinders van boomgaarden 
en bosranden. Ze overwinteren in stapels hout en holle bomen. De grote vos is een zeer mobiele 
soort (De vlinderstichting, z.d.-c). 
 
Bruine eikenpage 
Bruine eikenpage is afhankelijk van opslag van (Zomer)eik voor de ei-afzetting. De vlinders zelf 
voeden zich met nectar van vooral braam. Het zijn vlinders van bosranden en hakhout op zandgrond. 
Er moet jonge eikenopslag en braamstruweel beschikbaar zijn. De soort overwintert als ei op de bast 
van de waardboom. De bruine eikenpage is een weinig mobiele soort (De vlinderstichting, z.d.-d). 
 

Planten 
Groenknolorchis 
Groenknolorchis groeit in duinvalleien, afgravingen (kalk-, zand- en grindgroeven) en in moerassen 
(trilveen, kalkmoeras en veenmosrietland). De plant groeit op voedselarme zwak zure tot 
kalkhoudende grond (laagveen, venig zand of leem en min of meer humeus zand). Het is een 
overblijvende plant (FLORON, 2021-a). 
 
Glad biggenkruid 
Glad biggenkruid groeit op akkers, in zeeduinen en in bermen. De grond moet droog, voedselarm, 
zwak zuur en kalkarm zijn. Het is een éénjarige plant die behoort tot de akkerflora (FLORON, 2021-b). 
Eénjarige akkerplanten gedijen goed bij constante verstoring van de bodem (FLORON, 2016). 
 
Grote leeuwenklauw 
Grote leeuwenklauw groeit onder andere in bermen langs onverharde wegen, op akkers en op 
braakliggend terrein. De grond moet vochtig tot droog zijn, matig voedselrijk tot voedselrijk en 
kalkhoudend (o.a. lemig zand, zavel en klei). Het is een éénjarige plant die behoort tot de akkerflora 
(FLORON, 2021-c). Eénjarige akkerplanten gedijen goed bij constante verstoring van de bodem 
(FLORON, 2016). 

  



7 Bibliografie 
BIJ12. (z.d.-b). Poelkikker. Opgeroepen op maart 8, 2021, van 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/subsidiestelsel-natuur-en-
landschap/agrarisch-natuurbeheer-anlb/kennisbank/doelsoorten/poelkikker/ 

Bouwens, S. (2017). Handreiking Kleine Marters in relatie tot soortbescherming. Opgeroepen op 
maart 9, 2021, van https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/2020-
12/15908%20Handreiking%20kleine%20Marters%20DIGITAAL.pdf 

Bureau Aandacht Natuur. (2020, juli 3). Bestemmingsplan Zuiderweg 4-6, Schagen. Opgeroepen op 
september 2021, 7, van ruimtelijkeplannen.nl: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0441.BPWGSZUIDERWEG4-
on01/b_NL.IMRO.0441.BPWGSZUIDERWEG4-on01_Bijlage2V..oekNatuur.pdf 

De vlinderstichting. (z.d.-a). Gevlekte witsnuitlibel. Opgeroepen op maart 8, 2021, van 
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/gevlekte-witsnuitlibel 

De vlinderstichting. (z.d.-b). duinparelmoervlinder. Opgeroepen op maart 5, 2021, van 
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-
vlinder/duinparelmoervlinder 

De vlinderstichting. (z.d.-c). grote vos. Opgeroepen op maart 8, 2021, van 
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/grote-vos 

De vlinderstichting. (z.d.-d). Bruine eikenpage. Opgeroepen op maart 6, 2021, van 
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/bruine-eikenpage 

FLORON. (2016, april 19). Akkerplanten overleven op begraafplaatsen. Opgeroepen op maart 4, 2021, 
van https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=22660 

FLORON. (2021-a). groenknolorchis. Opgeroepen op maart 6, 2021, van 
https://www.verspreidingsatlas.nl/0748# 

FLORON. (2021-b). glad biggenkruid. Opgeroepen op maart 6, 2021, van 
https://www.verspreidingsatlas.nl/0652# 

FLORON. (2021-c). grote leeuwenklauw. Opgeroepen op maart 6, 2021, van 
https://www.verspreidingsatlas.nl/0074# 

Gemeente Schagen. (2018). Bomen in Schagen - Groene kaart. Opgeroepen op september 11, 2021, 
van https://www.schagen.nl/bestuur-organisatie/beleid_44118/item/bomen-in-schagen-
groene-kaart_46426.html 

Jansen, E., Huitema, H., Twisk, P., & Thissen, J. (2009). Handleiding vleermuizen inventariseren in de 
stad. Opgeroepen op maart 5, 2021, van 
https://www.vleermuizenindestad.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/Zoogdiersoorten/V
leermuizen%20algemeen/downloads/Handleiding%20vleermuizen%20inventariseren%20in%
20de%20stad%20II.pdf 

Langen, H. (z.d.). IVN Natuureducatie Ubach over Worms: Kikkers & Padden. Opgeroepen op mei 1, 
2021, van https://www.ivn.nl/afdeling/ubach-over-worms/kikkers-padden-0 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (z.d.). overheid.nl. Opgeroepen op 
september 11, 2021, van https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR609314/1 



Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. (2021, maart 24). Staatsblad van het 
Koninkrijk der Nederlanden. Opgeroepen op september 23, 2021, van 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-140.html 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. (z.d.-a). Effectenindicator. Opgeroepen op 
september 11, 2021, van 
https://www.synbiosys.alterra.nl/bij12/effectenindicatorsoorten2016.aspx 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. (z.d.-b). Gevlekte witsnuitlibel. Opgeroepen op 
maart 3, 2021, van https://www.natura2000.nl/profielen/h1042-gevlekte-witsnuitlibel 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (z.d.). AERIUS, rekeninstrument voor de 
leefomgeving. Opgeroepen op september 11, 2021, van https://www.aerius.nl/nl 

Natuurpunt. (z.d.-a). Gewone pad. Opgeroepen op maart 8, 2021, van 
https://www.natuurpunt.be/pagina/gewone-pad 

Natuurpunt. (z.d.-b). Kleine watersalamander. Opgeroepen op maart 6, 2021, van 
https://www.natuurpunt.be/pagina/kleine-watersalamander 

Natuurpunt. (z.d.-c). Bruine kikker. Opgeroepen op maart 3, 2021, van 
https://www.natuurpunt.be/pagina/bruine-kikker 

Natuurpunt. (z.d.-d). De 9 meest voorkomende muizen in Vlaanderen. Opgeroepen op maart 10, 
2021, van https://www.natuurpuntantwerpenstad.be/de-9-meest-voorkomende-muizen-in-
vlaanderen/ 

NDFF. (2019). Nationale Databank Flora en Fauna [Databank]. Opgeroepen op september 7, 2021, 
van https://www.ndff-ecogrid.nl/uitvoerportaal/login.zul 

NDFF. (2019). NDFF Uitvoerportaal [Databank]. Opgeroepen op april 2, 2021, van https://www.ndff-
ecogrid.nl/uitvoerportaal/login.zul 

Provincie Noord-Holland. (2016, november 17). overheid.nl. Opgeroepen op september 11, 2021, van 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6151.html 

Provincie Noord-Holland. (2020). Omgevingsverordening NH2020. Opgeroepen op september 11, 
2021, van https://www.noord-
holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/Omgevingswet/Omgevingsverord
ening 

Provincie Noord-Holland. (z.d.-a). Houtopstanden. Opgeroepen op september 11, 2021, van 
https://geoapps.noord-holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=Houtopstanden 

Provincie Noord-Holland. (z.d.-b). Natuurbeheerplannen. Opgeroepen op september 11, 2021, van 
https://geoapps.noord-holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=nbp 

RAVON. (z.d.). zandhagedis. Opgeroepen op maart 9, 2021, van 
https://ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/zandhagedis 

RAVON. (z.d.-c). Gewone pad. Opgeroepen op maart 8, 2021, van 
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/gewone-pad 

RAVON. (z.d.-d). Bastaardkikker. Opgeroepen op maart 8, 2021, van 
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/bastaardkikker 



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. (2014). Soortenstandaard Rugstreeppad, versie 1.1. 
Opgeroepen op maart 6, 2021, van 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/01/Soortenstandaard%20Rugstreeppad.pdf 

Scheeres, J. (z.d.). IVN Natuureducatie Hoogeveen: Juni: Bruine kikker - Rana temporaria. 
Opgeroepen op maart 7, 2021, van https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/juni-bruine-
kikker-rana-temporaria 

Sierdsema, H. (1995). Broedvogels en beheer. Het gebruik van broedvogelgegevens in het beheer van 
bos- en natuurterreinen (SBB-rapport 1995-1, SOVON-onderzoeksrapport 1995/04). 
Opgeroepen op maart 9, 2021, van https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/SOVON-
Onderzoeksrapport_1995-04_Broedvogels_en_beheer.pdf 

Slagboom en Peeters luchtfotografie. (2021). shg_luchtfoto. Opgehaald van 
https://schagen.nedgraphics.nl 

Struijk, R. (2020). Knoflookpadden in de kustduinen van Callantsoog. RAVON, 22(4), 80-81. 

Ten Haaf, C., & Bakker, T. (2016). Duinzoom Castricum. Opgeroepen op maart 23, 2021, van 
https://www.oerij.eu/downloads/user/pdf/rapportage%20Duinzoom%20Castricum%2021%2
0november%202016-2.pdf 

Van der Lans, H., Tonckens, J., Van der Ziel, C., & Mulder, J. (2006). Kansen voor de boommarter in 
Noord-Brabant. Opgeroepen op maart 10, 2021, van 
http://www.zoogdierenwerkgroep.be/sites/default/files/zwg/Rapportage%20Boommarter%
20in%20Brabant-def.%20mei%202006.pdf 

Verboom, B. (1995). Beschutting, voedsel of oriëntatie? Vleermuizen en lijnvormige begroeiingen. 
Zoogdier, 6(1), 8-14. 

Vleermuiswerkgroep Nederland. (z.d.). Verblijfplaatsen. Opgeroepen op maart 9, 2021, van 
https://www.vleermuis.net/vleermuizen-en-bescherming/verblijfplaatsen 

Zoogdiervereniging. (z.d.-a). Vleermuizen. Opgeroepen op maart 9, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten?filterterm=197 

Zoogdiervereniging. (z.d.-b). Boommarter. Opgeroepen op maart 9, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/boommarter 

Zoogdiervereniging. (z.d.-c). Bunzing. Opgeroepen op maart 5, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/bunzing 

Zoogdiervereniging. (z.d.-d). Hermelijn. Opgeroepen op maart 12, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/hermelijn 

Zoogdiervereniging. (z.d.-e). Steenmarter. Opgeroepen op maart 10, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/steenmarter 

Zoogdiervereniging. (z.d.-f). Wezel. Opgeroepen op maart 1, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/wezel 

Zoogdiervereniging. (z.d.-g). Bosmuis. Opgeroepen op maart 2, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/bosmuis 



Zoogdiervereniging. (z.d.-g). Waterspitsmuis. Opgeroepen op maart 1, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/waterspitsmuis 

Zoogdiervereniging. (z.d.-h). Waterspitsmuis. Opgeroepen op maart 1, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/waterspitsmuis 

Zoogdiervereniging. (z.d.-i). Dwergmuis. Opgeroepen op maart 2, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/dwergmuis 

Zoogdiervereniging. (z.d.-j). Rosse woelmuis. Opgeroepen op februari 2, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/rosse-woelmuis 

Zoogdiervereniging. (z.d.-k). Veldmuis. Opgeroepen op maart 3, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/veldmuis 

Zoogdiervereniging. (z.d.-l). Dwergspitsmuis. Opgeroepen op maart 2, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/dwergspitsmuis 

Zoogdiervereniging. (z.d.-m). Gewone bosspitsmuis. Opgeroepen op maart 5, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/gewone-bosspitsmuis 

Zoogdiervereniging. (z.d.-n). Huisspitsmuis. Opgeroepen op maart 2, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/huisspitsmuis 

Zoogdiervereniging. (z.d.-o). Egel. Opgeroepen op maart 2, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/egel 

Zoogdiervereniging. (z.d.-p). Haas. Opgeroepen op maart 2, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/haas 

Zoogdiervereniging. (z.d.-q). Konijn. Opgeroepen op maart 2, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/konijn 

Zoogdiervereniging. (z.d.-r). Ree. Opgeroepen op maart 2, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/ree 

Zoogdiervereniging. (z.d.-s). Vos. Opgeroepen op maart 2, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/vos 

Zoogdiervereniging. (z.d.-t). Woelrat. Opgeroepen op september 27, 2021, van 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/woelrat 

 
 



Natuurtoets Wnb 
Behorende bij werkzaamheid: nieuwbouw Wooncompagnie, Sint Maartensweg Sint Maartensbrug 
Interne opdrachtgever: Hesther Bouma, Projectleider gebiedsontwikkeling, Projecten ruimte 
Opgesteld door: Pluk Bakker, Medewerker Natuur & ecologie, Openbare ruimte beleid en beheer 
Gecontroleerd door: Ilse de Leur – Dekker, Beleidsmedewerker Milieu, Taakveld Procedures 
Datum: 14 oktober 2021 
 
 
 
 

 



 

Inhoud 
1 Inleiding ........................................................................................................................................... 3 

1.1 Aanleiding ................................................................................................................................ 3 

1.2 Beschrijving locatie .................................................................................................................. 3 

1.3 Beschrijving werkzaamheden .................................................................................................. 5 

2 Methode .......................................................................................................................................... 5 

2.1 Methode soortenbescherming ................................................................................................ 5 

2.1.1 Methode literatuuronderzoek ......................................................................................... 5 

2.1.2 Methode veldbezoek ....................................................................................................... 5 

2.2 Methode gebiedsbescherming ................................................................................................ 6 

2.3 Methode houtopstandenbescherming ................................................................................... 6 

3 Resultaten........................................................................................................................................ 6 

3.1 Resultaten onderdeel soortenbescherming ............................................................................ 6 

3.1.1 Literatuuronderzoek ........................................................................................................ 6 

3.1.2 Veldonderzoek ................................................................................................................. 6 

3.1.3 Risico-analyse ................................................................................................................ 10 

3.1.4 Effectbeoordeling en maatregelen ................................................................................ 10 

3.2 Resultaten onderdeel gebiedsbescherming .......................................................................... 11 

3.3 Resultaten onderdeel houtopstandenbescherming ............................................................. 11 

4 Conclusie ....................................................................................................................................... 12 

5 Aanbevelingen ............................................................................................................................... 12 

6 Bijlagen .......................................................................................................................................... 13 

Bijlage I Lijst met soorten waarvoor de habitatgeschiktheid is ingeschat ............................................ 13 

Bijlage II Habitateisen geïnventariseerde beschermde soorten ........................................................... 18 

Vogels .................................................................................................................................................... 18 

Vleermuizen .......................................................................................................................................... 18 

Marterachtigen ...................................................................................................................................... 18 

Grondgebonden zoogdieren ................................................................................................................. 19 

Reptielen en amfibieën ......................................................................................................................... 21 

Insecten en ongewervelden .................................................................................................................. 22 

Planten .................................................................................................................................................. 22 

7 Bibliografie..................................................................................................................................... 23 

 
  



1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
Er is een voornemen om op het terrein van een voormalig schoolgebouw in Sint Maartensbrug aan 
de Sint Maartensweg, nieuwbouw te realiseren. Hiertoe moeten de verharding van het oude 
schoolplein, de fietsenstalling, een bosplantsoensingel inclusief grote bomen, kruidige vegetatie en 
enkele gebouwen verwijderd worden. Ook moet er een gebouw gerenoveerd worden. 
 
Er bestaat een kans dat dit plan strijdig is met de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). In dit 
rapport worden de uitkomsten van de toetsing van het plan aan de Wnb besproken. De drie 
onderdelen van de Wnb: soortenbescherming, gebiedsbescherming en houtopstandenbescherming, 
worden achtereenvolgens behandeld. 
 
1.2 Beschrijving locatie 
De projectlocatie ligt in de woonkern Sint Maartensbrug tussen de Sint Maartensweg en het 
achtergelegen agrarisch perceel ter hoogte van de huizen met de huisnummers 60-72, zoals te zien is 
op de luchtfoto (Slagboom en Peeters luchtfotografie, 2021) in Figuur 1.  
 

 
Figuur 1: De projectlocatie (geel omkaderd) aan de Sint Maartensweg in Sint Maartensbrug. Aangepast overgenomen uit 
shg_luchtfoto van Slagboom en Peeters luchtfotografie, 2021 (https://schagen.nedgraphics.nl). 
 



 
Figuur 2: De projectlocatie: stedenbouwkundig schetsplan van de te bouwen appartementen en de aan te leggen 
parkeerplaatsen. 
 

 
Figuur 3: Het te verwijderen en te sparen groen en de te verwijderen en renoveren gebouwen. Rood omlijnd zijn 
beplantingen die moeten worden verwijderd. Rode kruisjes zijn gezet door bomen die worden verwijderd. De groene 
stippen in het plangebied zijn te sparen bomen. Het groene vlak een te sparen bosplantsoensingel. Paarse kruisen staan 
door de gebouwen die verwijderd worden. Het blauw omlijnde gebouw wordt gerenoveerd. Aangepast overgenomen uit 
shg_luchtfoto van Slagboom en Peeters luchtfotografie, 2021 (https://schagen.nedgraphics.nl). 



1.3 Beschrijving werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan uit het rooien en afvoeren van de beplanting en bomen, zie Figuur 3. 
Daarnaast worden de verharding van het oude schoolplein, de fietsenstalling, enkele gebouwen, de 
kruidige (grazige) beplanting tussen het te sparen groen en enkele hekwerken verwijderd (zie Figuur 
3). Ook wordt het in Figuur 3 blauw omlijnde gebouw gerenoveerd. Hierbij wordt onder andere 
spouwmuur- en dakisolatie aangebracht. De grond zal bouwrijp gemaakt worden. Hierbij wordt het 
te sparen groen (zie Figuur 3) ontzien. Er zal gegraven worden om aansluiting te zoeken met het riool 
en andere nutsvoorzieningen en om de funderingen te plaatsen, waarna de bouw van het hotel en 
de aanleg van de parkeerplaatsen volgt. De ruimte binnen het projectgebied buiten de 
bebouwing/verharding zal worden ingericht met groen, verharding en openbare verlichting. 
 

2 Methode 
2.1 Methode soortenbescherming 
Middels literatuuronderzoek (NDFF) en veldbezoek wordt onderzocht welke beschermde soorten in 
de projectgebieden aangetroffen zijn en verwacht kunnen worden.  
 
2.1.1 Methode literatuuronderzoek 
Hierbij wordt aangehouden dat de waarnemingen van soorten die beschermd zijn onder de 
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn niet ouder dan 3 jaar zijn. En dat de waarnemingen van overige 
beschermde soorten niet ouder dan 5 jaar zijn. Ook wordt aangegeven welke functies de 
habitatelementen voor de beschermde soorten vervullen. Er wordt uit de NDFF opgevraagd welke 
beschermde soorten er binnen het projectgebied zijn waargenomen en welke beschermde soorten 
er in een straal van 1 km zijn waargenomen. 
 
Voor de waarnemingen van vogels geldt dat ter plaatse zijnde individuen niet worden meegenomen: 
alle andere waarnemingen (zoals rustende, zingende of foeragerende individuen) worden wel in de 
resultaten meegenomen. 
 
2.1.2 Methode veldbezoek 
Voor het veldbezoek geldt dat de biotoopgeschiktheid is ingeschat voor de beschermde soorten die 
de afgelopen 20 jaar binnen de gemeentegrenzen van Schagen zijn waargenomen (NDFF, 2019). 
Hierbij zijn de soorten Bruinvis, Dikkopschildpad, Gewone zeehond, Grijze zeehond en Tuimelaar 
uitgesloten, gezien hun levenswijze (in en vlak aan zee).  
 
Verder zijn Knoflookpad en Platte schijfhoren uitgesloten. De Knoflookpadden die in het 
Zwanenwater bij Callantsoog zijn waargenomen, betreffen uitgezette dieren die heel lokaal 
voorkomen (Struijk, 2020). 
De enige waarneming van Platte schijfhoren volledig binnen de gemeentegrenzen berust 
waarschijnlijk op een fout. De soort zou aan de rand van het Noord-Hollands kanaal zijn 
aangetroffen, maar dit habitat is, onder andere gezien de mineralenrijkdom van het water en het 
gebrek aan waterplanten, ongeschikt. 
 
De beschermde soorten voor welke de habitatgeschiktheid is ingeschat tijdens het veldbezoek, zijn 
de volgende: 

Soortgroep Toelichting 
Vogels Alle soorten, onderverdeeld in vogels met of 

zonder jaarrond/terugkerend nestgebruik en 
onderverdeeld per ecologische vogelgroep 



Vleermuizen Alle soorten, onderverdeeld in 
gebouwbewonende en boombewonende 
soorten 

Marterachtigen Alle soorten 
Grondgebonden zoogdieren Alle soorten 
Reptielen en amfibieën Alle soorten, uitgezonderd Dikkopschildpad en 

Knoflookpad 
Insecten en ongewervelden Alle soorten, uitgezonderd Platte schijfhoren 
Vissen Geen soorten binnen de gemeentegrenzen 

waargenomen in de afgelopen 20 jaar 
Planten Alle soorten 

 
De volledige lijst met soorten waarvoor de habitatgeschiktheid is ingeschat, is opgenomen in Bijlage 
I. De toelichting op de habitateisen van de soorten is opgenomen in Bijlage II. 
 
2.2 Methode gebiedsbescherming 
Voor het onderdeel gebiedsbescherming wordt middels literatuuronderzoek bekeken of er effecten 
van het plan op beschermde natuurgebieden te verwachten zijn. Hiervoor worden onder andere de 
effectenindicator (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, z.d.-a) geraadpleegd, de 
website van AERIUS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, z.d.), de 
Omgevingsverordening van de provincie (Provincie Noord-Holland, z.d.-a) en het natuurbeheerplan 
van de provincie (Provincie Noord-Holland, z.d.-c). 
 
2.3 Methode houtopstandenbescherming 
Om inzicht te krijgen in de bescherming die er van toepassing is op eventuele houtopstanden, wordt 
ook de Omgevingsverordening van de provincie (Provincie Noord-Holland, z.d.-a) geraadpleegd. 
Daarnaast wordt de bijbehorende kaart (Provincie Noord-Holland, z.d.-b) bekeken. Ook worden de 
gemeentelijke houtopstandenverordening (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
z.d.) en de bijbehorende zogenaamde groene kaart (Gemeente Schagen, 2018) geraadpleegd. 
 

3 Resultaten 
3.1 Resultaten onderdeel soortenbescherming 
3.1.1 Literatuuronderzoek 
Uit de literatuur (NDFF) is een waarneming in het projectgebied bekend van Zwartkop (2021). Uit de 
omgeving zijn waarnemingen bekend van een nationaal beschermde (maar door de provincie 
vrijgestelde) amfibieënsoort: Bruine kikker. Verder zijn er waarnemingen bekend van een nationaal 
beschermde (maar door de provincie vrijgestelde) grondgebonden zoogdiersoort: Haas. In de 
omgeving van het projectgebied zijn verschillende waarnemingen bekend van Gewone 
dwergvleermuis en Laatvlieger (Habitatrichtlijnsoorten). Er zijn veel vooral territorium-indicerende 
waarnemingen bekend van allerlei bos- en struweelvogels, zoals Grote bonte specht en 
Braamsluiper. Maar ook van aan Riet en water gebonden soorten zoals Kleine karekiet en 
Knobbelzwaan zijn waarnemingen bekend. Verder zijn er waarnemingen uit de omgeving van vogels 
van grazige vegetaties zoals Grutto, Kievit en Tureluur bekend. Daarnaast zijn er uit de omgeving 
waarnemingen bekend van akkervogels zoals Patrijs en Veldleeuwerik. Ook van soorten, met nesten 
die jaarrond/terugkerend gebruikt worden zijn waarnemingen uit de omgeving bekend: Huismus, 
Gierzwaluw en Ransuil. 
 
3.1.2 Veldonderzoek 
Er is een veldbezoek gebracht aan de locatie, waarvan hieronder de uitkomsten zijn opgenomen. 
 



Datum en tijdstip: 27 augustus 2021, 13.30 uur 
Weersomstandigheden: 17 °C, windkracht 1-2 Bft., half bewolkt 
Waargenomen beschermde soorten: geen 
 
3.1.2.1 Resultaten veldonderzoek Vogels 
De te rooien beplanting met grote bomen heeft potentie als broedlocatie voor bos- en 
struweelvogels, zoals Merel en Houtduif. Het omliggende bosplantsoen (inclusief grote bomen), dat 
intact blijft, heeft dat ook.  
Nu er geen water of Riet in het projectgebied aanwezig is, worden er geen effecten op aan water en 
Riet gebonden vogelsoorten verwacht. Broedvogels van grazige vegetaties worden niet in het 
projectgebied verwacht: het ligt erg dicht bij de weg en de bebouwing en is omringd door 
schuilgelegenheid voor predatoren. Ook voor akkervogels heeft de projectlocatie lage potentie in 
verband met het ontbreken van geschikt habitat. 
In de te verwijderen groenstrook is een groot nest aangetroffen in één van de bomen, zie Figuur 4. 
Dit nest is mogelijk in gebruik bij een roofvogel of uil. Deze soortgroepen maken ieder jaar gebruik 
van hetzelfde nest. Mogelijk gaat het hier om een beschermde vaste rust en voortplantingsplaats. 

 
Figuur 4: Groot nest in een boom in de te verwijderen groenstructuur. 
 
Het dak van het te renoveren gebouw (zie Figuur 3) kent een aantal openingen waarvan mogelijk 
Gierzwaluw gebruik maakt, zie Figuur 5. Ook hier gaat het mogelijk om een beschermde vaste rust- 
en voortplantingsplaats. 



 
Figuur 5: De zuidgevel van het te renoveren gebouw (zie Figuur 3). Holtes die toegankelijk zijn via de nokvorsten zijn 
mogelijk in gebruik bij Gierzwaluwen of vleermuizen. 
 

3.1.2.2 Resultaten veldonderzoek Vleermuizen  
Het te verwijderen bosplantsoen kan dienst doen als foerageergebied voor vleermuizen. Ook biedt 
het beschutting en geleiding die vleermuizen nodig hebben op hun vliegroutes. Mogelijk betreft de 
singel een essentieel foerageergebied voor vleermuizen. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen holtes of scheuren in bomen aangetroffen die mogelijk als 
verblijfplaats in gebruik zijn bij vleermuizen. In de te slopen gebouwen (zie Figuur 3) zijn open 
stootvoegen aangetroffen, zie Figuur 6. Gebouwbewonende vleermuizen (zoals de Gewone 
dwergvleermuis) maken mogelijk gebruik van deze open stootvoegen om in de spouwmuur te 
verblijven. Het is ook niet uitgesloten dat gebouwbewonende vleermuizen gebruik maken van de 
gaten in het dak van het te renoveren pand, zie Figuur 5. 
 



 
Figuur 6: Open stootvoegen boven de ingang van één van de te slopen gebouwen. 
 

3.1.2.3 Resultaten veldonderzoek Marterachtigen 
Op basis van verspreidingsinformatie en het aanwezige habitat wordt niet verwacht dat Boommarter 
of Steenmarter gebruik zullen maken van de projectlocatie. Het is niet uit te sluiten dat kleine 
marterachtigen zoals Wezel of Hermelijn gebruik maken van het te verwijderen of te sparen groen. 
Mogelijk is het projectgebied een essentieel onderdeel van het leefgebied van kleine marterachtigen. 
 
3.1.2.4 Resultaten veldonderzoek Grondgebonden zoogdieren 
Voor Waterspitsmuis is het projectgebied niet geschikt, omdat niet aan de habitateisen van de soort 
wordt voldaan. Het is waarschijnlijk dat enkele vrijgestelde muizensoorten zoals Rosse woelmuis en 
Bosmuis gebruik maken van het bosplantsoen in het project gebied. Het is goed mogelijk dat Egel ook 
gebruik maakt van het projectgebied. Voor de overige beschermde zoogdieren geldt dat ze op basis 
van verspreiding en habitatgeschiktheid niet verwacht worden in of rond het projectgebied. 
 
3.1.2.5 Resultaten veldonderzoek Reptielen en amfibieën 
Voor Zandhagedis en Rugstreeppad geldt dat het projectgebied niet geschikt is, omdat niet aan de 
habitateisen van de soorten wordt voldaan. Het is waarschijnlijk dat vrijgestelde amfibieënsoorten, 
zoals Kleine watersalamander en Bruine kikker gebruik maken van het bosplantsoen als 
overwinteringsplaats.  
 
3.1.2.6 Resultaten veldonderzoek Insecten en ongewervelden 
Voor Gevlekte witsnuitlibel en Duinparelmoervlinder geldt dat hun verspreiding zich vooral tot de 
duinen beperkt. Geschikt habitat voor deze soorten is op de projectlocatie niet aanwezig. Ook voor 
Bruine eikenpage en Grote vos geldt dat er geen geschikt habitat op de projectlocatie aanwezig is. 
Effecten op beschermde insectensoorten worden dan ook niet verwacht. 
 
3.1.2.7 Resultaten veldonderzoek Planten 
Voor Groenknolorchis geldt dat de verspreiding zich vooral tot de duinen beperkt. Een geschikte 
groeiplaats voor deze soort is op de projectlocatie niet aanwezig. Ook voor Grote leeuwenklauw en 



Glad biggenkruid geldt dat er geen geschikte groeiplaats aanwezig is op de projectlocatie. Effecten op 
beschermde plantensoorten worden dan ook niet verwacht.  
 
3.1.3 Risico-analyse 
Het risico bestaat dat bij de werkzaamheden broedvogels worden gedood, verstoord, 
voortplantingsplaatsen/rustplaatsen worden vernield en eieren worden beschadigd (art. 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3 en 3.1.4 Wnb) in het te verwijderen bosplantsoen of dat er broedvogels worden verstoord die 
in het omliggende bosplantsoen of in omliggende bomen broeden. Deze risico’s bestaan ook ten 
aanzien van de te slopen gebouwen, waar mogelijk Gierzwaluwen gebruik van maken. 
 
Ook bestaat het risico dat vleermuizen worden gedood ten gevolge van de werkzaamheden (art. 
3.5.1 Wnb). Daarnaast bestaat het risico dat de ecologische functionaliteit van verblijfplaatsen van 
vleermuizen wordt weggenomen door aantasting van habitatelementen -potentieel essentieel 
foerageergebied- (art. 3.5.4 Wnb). Er bestaat ook een risico dat vleermuizen worden verstoord als 
gevolg van de werkzaamheden (art. 3.5.2 Wnb). 
 
Het risico bestaat dat marterachtigen worden gedood (art. 3.10.1a) of dat vaste rust- en 
voortplantingsplaatsen worden beschadigd of dat de ecologische functionaliteit van die 
verblijfplaatsen in het geding komt als gevolg van de werkzaamheden (art. 3.10.1b). 
 
Er is geen sprake van een in de wet genoemd belang dat effecten op vogels en vleermuizen 
legitimeert. Of een effect op marterachtigen in verhouding staat met het belang van dit project 
(woningbouw) is pas af te wegen als het effect inzichtelijk is (door aanvullend onderzoek te doen). 
 
Het risico bestaat dat algemene en vrijgestelde soorten grondgebonden zoogdieren en amfibieën 
worden gedood, verstoord of dat hun vaste rust- en voortplantingsplaatsen worden vernield. Hierop 
is de zorgplicht van toepassing. 
 
3.1.4 Effectbeoordeling en maatregelen 
3.1.4.1 Effectbeoordeling en maatregelen Broedvogels 
Er is aanvullend onderzoek nodig naar of en zo ja hoe het grote nest (zie Figuur 4) en de holtes die 
toegankelijk zijn via de nokvorsten (zie Figuur 5) door vogelsoorten gebruikt worden, voordat er 
uitspraken gedaan kunnen worden over de effecten van de werkzaamheden.  
 
Voor algemene broedvogels met tijdelijk in gebruik zijnde nesten geldt dat door buiten de 
soortspecifieke broedperiode te werken, effecten voorkomen kunnen worden. Door het werk te 
starten voor de broedperiode en het werk niet te onderbreken, kan voorkomen worden dat er zich 
broedvogels vestigen in het te verwijderen bosplantsoen en de te verwijderen bomen. Er moet ook 
rekening gehouden worden met de kans op vestiging van broedvogels in het omliggende 
bosplantsoen in de omliggende bomen. 
 
3.1.4.2 Effectbeoordeling en maatregelen Vleermuizen 
Er is aanvullend onderzoek nodig naar of en zo ja hoe de holtes in de gebouwen die toegankelijk zijn 
via de nokvorsten (zie Figuur 5) en de open stootvoegen (zie Figuur 6), gebruikt worden door 
vleermuizen, voordat er uitspraken gedaan kunnen worden over de effecten van de werkzaamheden. 
Ook is onderzoek nodig naar of het projectgebied essentieel foerageergebied is voor vleermuizen, 
alvorens bepaald kan worden hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.  
 



3.1.4.3 Effectbeoordeling en maatregelen kleine marterachtigen 
Er is aanvullend onderzoek nodig naar of en zo ja hoe kleine marterachtigen (zoals Wezel en 
Hermelijn) het projectgebied gebruiken (of het een essentieel onderdeel uitmaakt van hun 
leefgebied), voordat er uitspraken gedaan kunnen worden over de effecten van de werkzaamheden.  
 
3.1.4.4 Effectbeoordeling en maatregelen Vrijgestelde soorten (grondgebonden zoogdieren en 

amfibieën) 
Voor vrijgestelde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten geldt dat er geen aanvullend 
onderzoek nodig is, maar dat de zorgplicht vanuit de Wnb te allen tijde van toepassing blijft. In het 
licht van de onderzoeksuitkomsten van het benodigde onderzoek (zie hierboven) kan gekeken 
worden hoe de zorgplicht ingevuld kan worden. 
 
3.2 Resultaten onderdeel gebiedsbescherming 
Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en ook niet 
van Bijzonder Provinciaal Landschap  (Provincie Noord-Holland, z.d.-c). Het dichtstbijzijnde 
Natura2000-gebied, bevindt zich op ongeveer 2,8 km afstand van het projectgebied (Provincie 
Noord-Holland, z.d.-c), zie Figuur 7. 
 

 
Figuur 7: Kaart met afstandsmeting vanaf het projectgebied tot Natura 2000. Ook is te zien waar NNN gebieden zijn 
gesitueerd ten opzichte van het projectgebied. Overgenomen uit Natuurbeheerplannen van provincie Noord-Holland, z.d. 
(https://geoapps.noord-holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=nbp). 
 
Effecten, behalve stikstofneerslag, op Natura2000-gebieden zijn daarmee op voorhand uit te sluiten. 
Met het inwerking treden van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering zijn tijdelijke emissies 
zoals sloop,- bouw-, aanlegactiviteiten vrijgesteld voor het aspect stikstof (Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit, 2021). 
Toch is het advies, gezien de beperkte afstand tot de Natura2000-gebieden (2,8 km) om een AERIUS-
berekening te laten uitvoeren voor de gebruiksfase. 
 
3.3 Resultaten onderdeel houtopstandenbescherming 
Op de te rooien bomen is geen Provinciale houtopstandenverordening van toepassing, maar wel de 
gemeentelijke boomverordening (Gemeente Schagen, 2018). Er dient dus een kapvergunning 
aangevraagd te worden bij de gemeente. 
  



4 Conclusie 
Strijdigheid van het plan met de Wnb is op voorhand niet uit te sluiten. Er is aanvullend onderzoek 
nodig naar te soortgroepen vogels (Roofvogels/Uilen en Gierzwaluwen, verblijfplaatsen), 
vleermuizen (verblijfplaatsen in gebouwen en essentieel foerageergebied) en kleine marterachtigen 
(essentieel leefgebied), zie paragraaf 3.1.4. 
Als de resultaten van dit aanvullende onderzoek bekend zijn, kan pas beoordeeld worden of de 
werkzaamheden onder de gemeentelijke gedragscode kunnen vallen. 
 
Er is een AERIUS-berekening nodig. 
Er is ook een gemeentelijke kapvergunning nodig. 
 

5 Aanbevelingen 
Biodiversiteit(sbehoud) is een voorwaarde voor de leefbaarheid van de aarde. De natuur biedt 
allerlei ecosysteemdiensten zoals bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding en CO2-vastlegging. Gezien 
de locatie en de aard van de geplande bebouwing, is het project zeer kansrijk voor de toepassing van 
natuurinclusieve maatregelen. Er is en blijft geschikt foerageerhabitat aanwezig voor vleermuizen. 
Gebouwbewonende soorten zoals Laatvlieger en Gewone dwergvleermuis hebben er baat bij als de 
spouw op een goede manier toegankelijk wordt gemaakt. Ze gebruiken de spouwmuur als (vaste) 
rust- en voortplantingsplaats. Er zijn ook vleermuiskasten beschikbaar die in de muur kunnen worden 
gemetseld. Het project leent zich er ook goed voor om neststenen voor Gierzwaluw in muren te 
verwerken. Huismussen kunnen ook gebruik maken van die neststenen, maar die stellen ook eisen 
aan het leefgebied vlakbij die neststenen. Als met deze eisen (vooral schuil- en foerageergelegenheid 
in de vorm van doornige struiken) rekening wordt gehouden bij de inrichting van het openbaar 
gebied, heeft het project ook potentie om als leefgebied voor Huismussen te fungeren. Een 
kruidenrijke inrichting bevordert de potentie voor insecten. 
 
Op het terrein is een groeiplaats van Japanse duizendknoop bekend. Deze invasieve exoot moet 
verwijderd worden voordat er met de werkzaamheden gestart kan worden om verspreiding te 
voorkomen. Uit contact met de interne opdrachtgever is gebleken dat er een plan wordt gemaakt om 
de duizendknoop te verwijderen.  



6 Bijlagen 
Bijlage I Lijst met soorten waarvoor de habitatgeschiktheid is ingeschat 

Soortgroep Soort Opmerking 
Vogels Aalscholver   
 Appelvink   
 Baardman   
 Bergeend   
 Bergfluiter   
 Blauwborst   
 Blauwe kiekendief   
 Blauwe reiger   
 Blonde ruiter   
 Boerenzwaluw   
 Bontbekplevier   
 Bonte vliegenvanger   
 Boomkruiper   
 Boomleeuwerik   
 Boompieper   
 Boomvalk* Terugkerend nestgebruik  
 Bosrietzanger   
 Bosuil   
 Braamsluiper   
 Brandgans   
 Brilduiker   
 Bruine kiekendief   
 Buizerd* Terugkerend nestgebruik  
 Casarca   
 Cetti's Zanger   
 Dodaars   
 Dwerggans   
 Ekster   
 Europese kanarie   
 Fazant   
 Fitis   
 Fluiter   
 Fuut   
 Gaai   
 Geelgors   
 Gekraagde roodstaart   
 Gele kwikstaart   
 Geoorde fuut   
 Gierzwaluw* Terugkerend nestgebruik  
 Glanskop   
 Goudhaan   
 Goudplevier   
 Goudvink   
 Grasmus   
 Graspieper   
 Graszanger   



 Grauwe fitis   
 Grauwe gans   
 Grauwe klauwier   
 Grauwe vliegenvanger   
 Groene specht   
 Groenling   
 Grote bonte specht   
 Grote Canadese gans   
 Grote karekiet   
 Grote lijster   
 Grote mantelmeeuw   
 Grote stern   
 Grote zaagbek   
 Grote zilverreiger   
 Grutto   
 Havik* Terugkerend nestgebruik  
 Heggenmus   
 Holenduif   
 Houtduif   
 Houtsnip   
 Huismus* Jaarrond nestgebruik  
 Huiszwaluw   
 IJsvogel   
 Kauw   
 Keep   
 Kemphaan   
 Kerkuil* Terugkerend nestgebruik  
 Kievit   
 Kleine barmsijs   
 Kleine karekiet   
 Kleine mantelmeeuw   
 Kleine plevier   
 Kleine zilverreiger   
 Kleinst waterhoen   
 Kluut   
 Kneu   
 Knobbelzwaan   
 Koekoek   
 Kokmeeuw   
 Kolgans   
 Koolmees   
 Koperwiek   
 Krakeend   
 Krooneend   
 Kuifeend   
 Kuifmees   
 Kwartel   
 Kwartelkoning   
 Lachstern   
 Lepelaar   



 Matkop   
 Meerkoet   
 Merel   
 Nachtegaal   
 Oeverloper   
 Oeverzwaluw   
 Paapje   
 Patrijs   
 Pijlstaart   
 Pimpelmees   
 Porseleinhoen   
 Putter   
 Ransuil* Terugkerend nestgebruik  
 Regenwulp   
 Rietgors   
 Rietzanger   
 Ringmus   
 Roerdomp   
 Roodborst   
 Roodborsttapuit   
 Roodmus   
 Rotgans   
 Roze pelikaan   
 Scholekster   
 Sijs   
 Slobeend   
 Smient   
 Snor   
 Sperwer* Terugkerend nestgebruik  
 Spotvogel   
 Spreeuw   
 Sprinkhaanzanger   
 Staartmees   
 Steenloper   
 steenuil (s.l.)* Jaarrond nestgebruik  
 Steltkluut   
 Stormmeeuw   
 Tafeleend   
 Tapuit   
 Tjiftjaf   
 Torenvalk   
 Tuinfluiter   
 Tureluur   
 Turkse tortel   
 Veldleeuwerik   
 Veldrietzanger   
 Vink   
 Visdief   
 Vuurgoudhaan   
 Waterhoen   



 Waterral   
 Waterrietzanger   
 Watersnip   
 Wielewaal   
 Wilde eend   
 Winterkoning   
 Wintertaling   
 Witgat   
 Witte kwikstaart   
 Wulp   
 Zanglijster   
 Zilvermeeuw   
 Zomertaling   
 Zomertortel   
 Zwarte kraai   
 Zwarte mees   
 Zwarte roodstaart   
 Zwartkop   
 Zwartkopmeeuw   
  Verblijf Jachthabitat 
Vleermuizen Gewone dwergvleermuis Gebouwbewonend Landschapselementen 
 Kleine dwergvleermuis Gebouwbewonend Landschapselementen 
 Laatvlieger Gebouwbewonend Open landschap 
 Meervleermuis Gebouwbewonend Open water 
 Tweekleurige vleermuis Gebouwbewonend Open landschap 
 Rosse vleermuis Boombewonend Open landschap 
 Watervleermuis Beide Beschut water 
 Bosvleermuis Beide Landschapselementen 
 Gewone grootoorvleermuis Beide Bomen 
 Ruige dwergvleermuis Beide Landschapselementen 
   
Marterachtigen Boommarter  
 Bunzing  
 Hermelijn  
 Steenmarter  
 Wezel  
   
Grondgebonden zoogdieren Bosmuis Vrijgestelde soort 
 Dwergmuis Vrijgestelde soort 
 Dwergspitsmuis Vrijgestelde soort 
 Gewone bosspitsmuis Vrijgestelde soort 
 Huisspitsmuis Vrijgestelde soort 
 Rosse woelmuis Vrijgestelde soort 
 Veldmuis Vrijgestelde soort 
 Waterspitsmuis  
 Woelrat Vrijgestelde soort 
 Egel Vrijgestelde soort 
 Haas Vrijgestelde soort 
 Konijn Vrijgestelde soort 
 Ree Vrijgestelde soort 



 Vos Vrijgestelde soort 
Reptielen en amfibieën Bastaardkikker Vrijgestelde soort 
 Bruine kikker Vrijgestelde soort 
 Gewone pad Vrijgestelde soort 
 Kleine watersalamander Vrijgestelde soort 
 Meerkikker Vrijgestelde soort 
 Rugstreeppad  
 Zandhagedis  
   
Insecten en ongewervelden Gevlekte witsnuitlibel  
 Duinparelmoervlinder  
 Grote vos  
 Bruine eikenpage  
   
Planten Groenknolorchis  
 Grote leeuwenklauw  
 Glad biggenkruid  

 
  



Bijlage II Habitateisen geïnventariseerde beschermde soorten 
 
Vogels 
In dit onderzoek wordt de indeling in ecologische vogelgroepen van Sierdsema aangehouden 
(Sierdsema, 1995). De indeling naar hoofdecotopen is hieronder opgenomen in Tabel 1. Broeden en 
rusten doen vogels voornamelijk in het ecotoop dat omschreven is in de vogelgroepnaam. 
Tabel 1: Indeling van vogelgroepen naar hoofdecotopen. 

Ecologische vogelgroepen 
Vogels van open water 
Vogels van riet- en andere verlandingsvegetaties 
Vogels van pioniervegetaties, ruigten en akkers 
Vogels van heidevegetaties (dwergstruiken) 
Vogels van grazige vegetaties 
Vogels van struiken en struwelen, heggen 
Vogels van boomgroepen, open bos en bosranden, opgaande lijnvormige begroeiingen 
Vogels van opgaand gesloten bos 
Vogels van bebouwing 

 
Vleermuizen 
Voortplanten en veiligheid zoeken, doen vleermuizen in holtes in bomen, in gebouwen of in allebei. 
De voorkeur verschilt per soort. In gebouwen verblijven vleermuizen bijvoorbeeld in spouwmuren of 
achter het dakbeschot, maar ze maken ook gebruik van kelders en zolders (Vleermuiswerkgroep 
Nederland, z.d.). In bijlage I is de voorkeur per soort aangegeven. 
Voedsel zoeken doen de meeste vleermuizen langs landschapselementen zoals bosranden, 
bomenrijen, vijvers, oevers en vaarten (Zoogdiervereniging, z.d.-a). Laatvlieger, tweekleurige 
vleermuis en rosse vleermuis vliegen en jagen ook iets verder van die elementen af. Meervleermuis 
en watervleermuis zijn sterk georiënteerd op respectievelijk open en beschutte waterpartijen voor 
het foerageren. De gewone grootoorvleermuis is in de jacht (en het verplaatsen) erg op bomen 
gericht (Zoogdiervereniging, z.d.-a). Ook deze soortspecifieke voorkeuren zijn in bijlage I aangegeven. 
Verplaatsen doen vleermuizen veelal langs de eerder genoemde landschapselementen. Voor 
verbindingen wordt de mate ingeschat waarin de lijnvormige landschapselementen waarvan veel 
soorten afhankelijk zijn, aanwezig zijn. Veel soorten vleermuizen mijden open ruimtes (Verboom, 
1995). 
 

Marterachtigen 
Boommarter 
De Boommarter is een typische bosbewoner. Nesten zitten vaak in holtes van bomen en soms in 
gebouwen aan de rand van het bos. Rusten doen ze ook wel in konijnen- en vossenholen of onder 
takkenbossen of tussen boomwortels. Ze eten onder andere insecten, vogels en eieren en kleine 
zoogdieren (Zoogdiervereniging, z.d.-b). Boommarters verplaatsen zich bij voorkeur langs dekking 
(opgaande begroeiing) (Van der Lans, Tonckens, Van der Ziel, & Mulder, 2006). 
 
Bunzing 
Bunzings komen in allerlei landschapstypen voor, maar geven de voorkeur aan kleinschalig landschap 
met voldoende dekking en water in de buurt. Verblijven/rusten en voortplanten doen ze 
bijvoorbeeld in oude konijnenholen of vossenburchten. Soms graven ze zelf een hol, dat op het hol 
van een bruine rat lijkt. Ze eten zoogdieren, vogels en eieren, amfibieën, insecten en vruchten. De 
bunzing komt ook voor in vrij open landschappen (weidegebieden met sloten) (Zoogdiervereniging, 
z.d.-c). 



 
Hermelijn 
De hermelijn komt in allerlei landschapstypen voor, als er maar voldoende dekking aanwezig is. 
Voortplanten doen ze vaak in oude mollennesten of konijnenholen. Verblijven/rusten doen ze ook 
wel onder andere onder houtstapels of in schuurtjes. Ze eten kleine zoogdieren, vogels en eieren. 
Verplaatsen doen ze vooral langs lijnvormige elementen die dekking geven zoals hagen, oeverlijnen 
etc. (Zoogdiervereniging, z.d.-d). 
 
Steenmarter 
De steenmarter komt voor in stenige biotopen zoals steengroeven, rotshellingen en gebouwen. Ze 
geven de voorkeur aan kleinschalig agrarisch landschap: bij de bijbehorende landschapselementen 
zoals heggen en bosjes zoekt hij zijn voedsel. Voortplanten doen ze in kieren of nissen in gebouwen. 
Verblijven doen ze ook onder takkenbossen of in boomholen. Ze eten kleine zoogdieren, vogels, 
eieren, insecten, amfibieën, maar ook vruchten en bessen (Zoogdiervereniging, z.d.-e). Ook 
steenmarters verplaatsen zich graag langs dekking. 
 
Wezel 
De wezel komt in allerlei landschapstypen voor, als er maar voldoende dekking aanwezig is. 
Voortplanten doen ze vaak in oude holen van muizen, ratten of konijnen. Ze verblijven/rusten ook 
onder houtstapels of in schuurtjes. Ze eten vooral woelmuizen, maar ook andere kleine zoogdieren, 
vogels, eieren, insecten en amfibieën (Zoogdiervereniging, z.d.-f). Verplaatsen doen ze vooral langs 
lijnvormige elementen die dekking geven zoals hagen, oeverlijnen etc. (Bouwens, 2017). 
 

Grondgebonden zoogdieren 
Bosmuis 
De bosmuis komt voor in bossen en open terreinen, mits er genoeg dekking aanwezig is en het niet 
te nat is. Om in te verblijven/rusten en voort te planten, graaft de bosmuis een hol. Ze eten 
voornamelijk zaden van grassen, bessen en noten, maar ook spinnen, slakken en insecten 
(Zoogdiervereniging, z.d.-g).  
 
Dwergmuis 
De dwergmuis is niet kieskeurig qua landschapstype. De aanwezigheid van hoog opgaande dichte 
vegetatie is wel voorwaardelijk voor het voorkomen van de soort. Ze weven nesten op enige hoogte 
in de vegetatie om in te verblijven/rusten en in voort te planten. Dwergmuizen eten onder andere 
zaden, graden, vruchten en bessen, maar ook insecten (Zoogdiervereniging, z.d.-i). 
 
Dwergspitsmuis 
Dwergspitsmuizen komen voor waar bodem bedekkende vegetatie aanwezig is en de bodem koel 
blijft. In uitgestrekte bossen en poldergebieden ontbreken ze. Dwergspitsmuizen verblijven/rusten 
vaak in gangen van andere kleine zoogdieren. Het nest waar ze zich voortplanten, is een bal van gras 
die zich meestal boven de grond bevindt. Ze eten voornamelijk dierlijk voedsel zoals insecten, 
spinnen en pissebedden (Zoogdiervereniging, z.d.-l).  
 
Gewone bosspitsmuis 
De gewone bosspitsmuis komt voor in graslanden en bossen met bodem bedekkende vegetatie. Hij 
ontbreekt in moerassen en zandige gebieden met een losse bodem. Verblijven/rusten en 
voortplanten doen ze in oude holen van andere muizen. Ze foerageren in strooisellagen naar 
insecten, pissebedden, slakken, spinnen en wormen. Ook eten ze zaden van naaldbomen en ander 
plantaardig materiaal (Zoogdiervereniging, z.d.-m). 
 
 



Huisspitsmuis 
De huisspitsmuis komt voor in open tot halfopen gebieden zoals weilanden, tuinen en bermen 
(Natuurpunt, z.d.-d). Voor de voortplanting maken ze gebruik van zelfgebouwde nesten in 
bijvoorbeeld takkenstapels. Verblijven/rusten doen ze ook wel in gangen van muizen of mollen. 
Huisspitsmuizen eten onder andere insecten, spinnen, pissebedden, slakken en wormen, maar ook 
gewervelden zoals hagedissen of jonge muizen (Zoogdiervereniging, z.d.-n). 
 
Rosse woelmuis 
De rosse woelmuis komt in vrijwel het hele land voor. De soort is sterk gebonden aan dekking en 
waagt zich zelden in open gebieden zonder beschutting. Ze leven bij voorkeur is gemengd loofbos 
met een struik- en kruidlaag. Verblijven/rusten en voortplanten doen ze in een hol onder de grond. 
Rosse woelmuizen eten bijvoorbeeld zachte zaden, vlezige vruchten, bladeren en boomschors, maar 
ook gras, insecten en wormen (Zoogdiervereniging, z.d.-j). 
 
Veldmuis 
De veldmuis geeft de voorkeur aan drogere gebieden met kort gras. Verblijven/rusten en 
voortplanten doen ze in holen onder de grond, soms in oude mollengangen. Ze eten voornamelijk 
plantaardig voedsel zoals grassen, zaden, wortels, vruchten en mos, maar ook spinnen en wormen 
(Zoogdiervereniging, z.d.-k). 
 
Waterspitsmuis 
Waterspitsmuis is een zichtjager en is dan ook afhankelijk van helder water met goed begroeide 
oevers (dekking) (Ten Haaf & Bakker, 2016). Voor de voortplanting en om in de verblijven/rusten, 
maken ze nesten van bijvoorbeeld gras, bast en mos in holtes of in holen aan de oever. 
Waterspitsmuizen eten onder andere insecten, kreeftachtigen, waterslakken, maar ook vissen en 
amfibieën (Zoogdiervereniging, z.d.-h). 
 
Woelrat 
Woelrat leeft vooral in de buurt van schoon stilstaand zoet water, met hoge steile begroeide oevers. 
Ze graven zeer uitgebreide gangenstelsels om in te verblijven en zich in voort te planten. Het menu 
bestaat voor 95% uit delen van planten zoals stengels van kruiden, grassen en zeggen en wortels 
(Zoogdiervereniging, z.d.-t).  
 
Egel 
Egels komen daar voor waar ondergroei is, zoals in tuinen en parken en bij bosranden. Voortplanten 
doen ze vaak onder compost-, takken- of puinhopen. Verblijven/rusten doen ze ook wel onder dicht 
struikgewas, in holtes onder boomwortels of in konijnenholen. Ze eten insecten, regenwormen en 
slakken (Zoogdiervereniging, z.d.-o). 
 
Haas 
De haas is van oorsprong een steppebewoner en is daarom op open velden, akkers en weiden te 
vinden, maar komt ook in bijvoorbeeld open bos en op heideterrein voor. Verblijven/rusten en 
voortplanten doen ze in legers (ondiepe kuilen). Hazen eten grassen, kruiden en 
akkerbouwproducten (Zoogdiervereniging, z.d.-p). 
 
Konijn 
Konijnen geven de voorkeur aan zandige bodems waar ze makkelijk een hol kunnen graven. In open 
polderlandschap ontbreekt het konijn vaak. Verblijven/rusten en voortplanten doen ze in het hol. Ze 
eten grassen, kruiden en loten van jonge bomen en struiken (Zoogdiervereniging, z.d.-q). 
 
 
 



Ree 
Het ree leeft vooral op de overgang van loofbos naar open terrein waar voldoende rust is. Een ree 
heeft geen vaste verblijf- of voortplantingsplaats, maar wel een vast territorium. Ze zoeken dekking 
op om te rusten. Reeën eten allerlei plantaardig materiaal zoals grassen, kruiden, bladeren, bessen, 
landbouwgewassen en eikels (Zoogdiervereniging, z.d.-r). 
 
Vos 
In de buurt van de gemeente Schagen wordt de vos vooral in de duinen aangetroffen en minder in 
het achterland (NDFF, 2019). Ze leven daar waar voldoende dekking en voedsel te vinden is. 
Verblijven/rusten en voortplanten doen ze in een hol. Vossen eten vooral woelmuizen, hazen en 
konijnen, maar ook vogels, insecten, eieren en bessen (Zoogdiervereniging, z.d.-s). 
 

Reptielen en amfibieën 
Bastaardkikker/Meerkikker 
De bastaardkikker en de meerkikker zijn twee soorten groene kikkers. Omdat de habitateisen sterk 
overeen komen, worden ze niet apart beschouwd. Groene kikkers zijn sterk gebonden aan water, 
ook buiten de paartijd. Ze leven op rijk begroeide oevers die beschutting geven bij onbeschaduwde 
wateren. Overwinteren doen ze op de bodem van het water (RAVON, z.d.-d). Ook voor groene 
kikkers werkt een populatie (grote) vissen beperkend op de voortplanting, door predatie (BIJ12, z.d.-
b). Ze eten onder andere insecten en slakken, maar ook muizen, vogels en kikkers (RAVON, z.d.-d). 
 
Bruine kikker 
Ook de bruine kikker is niet kritisch ten aanzien van zijn leefomgeving (Natuurpunt, z.d.-c). Een deel 
van de bruine kikkers overwintert op de bodem van plassen en vijvers en een deel overwintert op het 
land onder boomstammen en bladeren (Langen, z.d.). Bruine kikkers planten zich voort in wateren 
die bij voorkeur vrij van vis zijn (in verband met het risico op predatie) (Scheeres, z.d.). Ze eten onder 
andere insecten en wormen, maar ook muizen en kikkers (Natuurpunt, z.d.-c). 
 
Gewone pad 
De gewone pad komt vrijwel in elk landschapstype voor. Ze overwinteren op het land onder 
bijvoorbeeld takkenhopen of stenen of ze graven zichzelf in (Natuurpunt, z.d.-a). Anders dan de 
meeste andere amfibieën zijn ze bij de voortplanting bestand tegen hogere visdichtheden (door het 
gif dat ze uitscheiden) (RAVON, z.d.-c). Ze eten onder andere insecten, spinnen en regenwormen. 
 
Kleine watersalamander 
De kleine watersalamander is net als de gewone pad niet kritisch ten aanzien van zijn omgeving, al 
worden akkers wel gemeden (in verband met het gebrek aan schuilmogelijkheden). Ze overwinteren 
ook op een manier die vergelijkbaar is met die van de gewone pad. Voor de voortplanting zijn ze wel 
afhankelijk van vis vrije wateren. Ze eten voornamelijk watervlooien, muggenlarven en 
amfibieënlarven (Natuurpunt, z.d.-b). 
 
Rugstreeppad  
Rugstreeppadden staan bekend als een pionierssoort: ze komen vaak voor op vergraven terrein. Ze 
overwinteren ingegraven in goed vergraafbare grond, maar ook wel onder bouwmaterialen. Voor de 
voortplanting zijn ze afhankelijk van ondiep water dat snel opwarmt, zonder veel predatoren (vissen, 
libellenlarven etc.) en concurrentie van andere amfibieën. Rugstreeppad eet vooral insecten en 
spinnen (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2014). 
 
Zandhagedis 
Zandhagedissen zijn sterk georiënteerd op de duinen. Ze hebben zonnige onbegroeide zandige 
plekken nodig voor de voortplanting. Deze plekken vind je in Schagen vooral in de duinen (door de 



aanwezige dynamiek). Lage begroeiing is nodig voor beschutting -veiligheid-. Ze eten vrijwel 
uitsluitend geleedpotigen (RAVON, z.d.). 

 
Insecten en ongewervelden 
Gevlekte witsnuitlibel 
De gevlekte witsnuitlibel komt in de duinen voor op verlandingsvegetaties met een laagveenkarakter. 
Ze planten zich voort in water dat matig voedselrijk is en matig begroeid. In vegetatieloos of 
dichtgegroeid water ontbreken ze vaak (De vlinderstichting, z.d.-a). Ze voeden zich met muggen en 
vliegen (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, z.d.-b). De gevlekte witsnuitlibel staat 
te boek als een mobiele soort (De vlinderstichting, z.d.-a).  
 
Duinparelmoervlinder 
Duinparelmoervlinder heeft duinviooltje en hondsviooltje nodig als waardplanten (waar de eitjes op 
worden afgezet). Deze planten zijn in de gemeente Schagen vooral te vinden net achter de zeereep 
waar open stuifplekken beschikbaar zijn. De vlinders voeden zich met nectar van bijvoorbeeld 
slangenkruid, koninginnekruid en akkerdistel. De soort overwintert als ei in de strooisellaag. De 
duinparelmoervlinder is een mobiele soort (De vlinderstichting, z.d.-b). 
 
Grote vos 
De grote vos heeft vooral iep nodig als waardplant (waar de eitjes op worden afgezet). Ze voeden 
zich met sap van bloedende bomen, rottend fruit en honingdauw. Het zijn vlinders van boomgaarden 
en bosranden. Ze overwinteren in stapels hout en holle bomen. De grote vos is een zeer mobiele 
soort (De vlinderstichting, z.d.-c). 
 
Bruine eikenpage 
Bruine eikenpage is afhankelijk van opslag van (Zomer)eik voor de ei-afzetting. De vlinders zelf 
voeden zich met nectar van vooral braam. Het zijn vlinders van bosranden en hakhout op zandgrond. 
Er moet jonge eikenopslag en braamstruweel beschikbaar zijn. De soort overwintert als ei op de bast 
van de waardboom. De bruine eikenpage is een weinig mobiele soort (De vlinderstichting, z.d.-d). 
 

Planten 
Groenknolorchis 
Groenknolorchis groeit in duinvalleien, afgravingen (kalk-, zand- en grindgroeven) en in moerassen 
(trilveen, kalkmoeras en veenmosrietland). De plant groeit op voedselarme zwak zure tot 
kalkhoudende grond (laagveen, venig zand of leem en min of meer humeus zand). Het is een 
overblijvende plant (FLORON, 2021-a). 
 
Glad biggenkruid 
Glad biggenkruid groeit op akkers, in zeeduinen en in bermen. De grond moet droog, voedselarm, 
zwak zuur en kalkarm zijn. Het is een éénjarige plant die behoort tot de akkerflora (FLORON, 2021-b). 
Eénjarige akkerplanten gedijen goed bij constante verstoring van de bodem (FLORON, 2016). 
 
Grote leeuwenklauw 
Grote leeuwenklauw groeit onder andere in bermen langs onverharde wegen, op akkers en op 
braakliggend terrein. De grond moet vochtig tot droog zijn, matig voedselrijk tot voedselrijk en 
kalkhoudend (o.a. lemig zand, zavel en klei). Het is een éénjarige plant die behoort tot de akkerflora 
(FLORON, 2021-c). Eénjarige akkerplanten gedijen goed bij constante verstoring van de bodem 
(FLORON, 2016). 
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Er bestaan plannen een locatie aan de Piet Ottstraat te Schagen her 
in te richten. Schagen ligt in de gelijknamige gemeente Schagen in de 
provincie Noord Holland. De plannen betreffen het realiseren van 
een Corporatiehotel met 44 sociale huurappartementen voor 
spoedzoekers. 

Het is mogelijk dat binnen het plangebied soorten voorkomen die 
beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming (Wnb) of dat het 
plan gevolgen heeft voor nabij gelegen beschermde gebieden. 

In opdracht van DNS Planvorming B.V. heeft Ecologisch Onderzoeks- 
en Adviesbureau Van der Goes en Groot in het kader van de huidige 
natuurwetgeving een quickscan uitgevoerd om dit nader te 
onderzoeken. 

Het onderzoek heeft bestaan uit een bronnenstudie en een 
veldbezoek. 

Een quickscan is een momentopname die soms slechts in beperkte 
mate uitsluitsel geeft over de afwezigheid van soorten. Dit onderzoek 
betreft geen volledige veldinventarisatie. Mochten er door de 
plannen effecten te verwachten zijn op beschermde soorten die 
mogelijk aanwezig zijn en niet zijn uit te sluiten vanwege tijdstip van 
het veldbezoek of niet inspecteerbare delen van het plangebied, dan 
wordt een nader onderzoek geadviseerd.  

  
De ligging van het plangebied (rood omlijnd). 
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1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het (mogelijke) 
voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Wnb. 
Tevens wordt onderzocht of de plannen negatieve effecten op 
dergelijke soorten en/of op beschermde gebieden kunnen 
veroorzaken. 

Op grond van het onderzoek wordt geadviseerd omtrent te nemen 
maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te verzachten 
en omtrent de noodzaak ontheffing of vergunning aan te vragen. 

Een uitgebreide beschrijving van de getoetste wetgeving is te vinden 
in Bijlage 1. 

1.3 Het plangebied 

In Figuur 1 is de ligging van het onderzoeksgebied aangegeven. 

Het plangebied ligt in de stedelijke omgeving van Schagen. De 
omgeving bestaat uit drukke wegen, woonwijken en bedrijfs-
bebouwing. 

1.4 Werkzaamheden 

De verharding binnen het plangebied wordt verwijderd en er zal een 
bosschage met onder meer drie grote populieren worden gekapt om 
plaats te maken voor nieuwbouw. 

De ecologisch gevoelige werkzaamheden zullen bestaan uit sloop van 
verharding met benodigd hak- breek- en zaagwerk, het verwijderen 
van de vegetatieve toplaag, het vergraven van de bodem, het 
opbrengen van grond en het kappen en rooien van struiken en 
bomen. 

Bij uitvoering van het werk kan door geluid, trillingen en licht, 
verstoring optreden van (beschermde) soorten. 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 3 worden de biotopen die aanwezig zijn in het 
plangebied beschreven en wordt aangegeven welke soorten 
aanwezig (kunnen) zijn binnen en nabij het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt ingeschat in hoeverre deze soorten negatieve 
effecten kunnen ondervinden van het werk en welke specifieke 
maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. 

Hoofdstuk 5 beschrijft of- en welke gebiedsbeschermende wetgeving 
van toepassing is op het plangebied. 
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Ten slotte bevat hoofdstuk 6 de conclusies. Indien van toepassing 
worden aanbevelingen gedaan. 

Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van de gebruikte en aanbevolen 
literatuur. In de bijlage is aanvullende informatie opgenomen over de 
geldende wetgeving en de gebruikelijke procedures bij een 
vergunnings- en/of ontheffingsaanvraag. 

 

Schets van de bouwplannen 
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 2 Methode 

Hieronder wordt aangegeven hoe is onderzocht welke soorten te 
verwachten zijn binnen het plangebied. Speciale aandacht is uit-
gegaan naar díe beschermde soorten waarvoor, indien aanwezig, 
specifieke maatregelen moeten worden getroffen of ontheffing moet 
worden aangevraagd bij werkzaamheden in het kader van dit plan. 
Daarnaast is gekeken of het plangebied tot een beschermd 
natuurgebied behoort of dat dergelijke gebieden aanwezig zijn in de 
nabijheid van het plangebied. 

2.1 Soorten 

Bronnenstudie 
Op basis van literatuurgegevens en informatie, samengebracht in 
bijvoorbeeld de Nationale Databank Flora- en Fauna (NDFF) is 
bekeken in hoeverre (beschermde) soorten in het verleden zijn 
aangetroffen in en rond het plangebied. 

Voor het onderzoek van de NDFF is het kilometerhok onderzocht 
waarbinnen het plangebied is gelegen en de acht daaromheen 
gelegen kilometerhokken, rekening houdend met relevante, over-
eenkomstige biotopen tussen plangebied en omgeving. 

In de database is gezocht naar gegevens van beschermde (vogel-) 
soorten met jaarrond beschermde verblijfplaatsen of naar soorten 
die niet provinciaal zijn vrijgesteld. Hierbij is gekeken naar waar-
nemingen in de afgelopen 10 jaar (2011-2021). 

Vervolgens is een interpretatie gedaan met betrekking tot de aard en 
de waarde van de waarnemingen (bijvoorbeeld foeragerend, over-
winterend, trekkend, overvliegend of verblijvend). Ook is gekeken 
naar de onderzoeksinspanning en de (verwachte) volledigheid van de 
waarnemingen en de kans dat de situatie ter plaatse veranderd is. 

Er is in de NDFF niet gericht gezocht naar vogelsoorten met niet-
jaarrond beschermde nesten, provinciaal vrijgestelde soorten en in 
het geheel niet te verwachten soorten zoals zeezoogdieren of 
zoutwatervissen. Met vogels die geen jaarrond beschermd nest 
hebben moet, in algemene zin, wél rekening gehouden worden (zie 
ook §4.1). Potenties voor vrijgestelde soorten amfibieën en 
grondgebonden zoogdieren die mogelijk voorkomen in het 
plangebied, worden kort genoemd. Voor deze soorten geldt, net als 
voor alle andere soorten, onverminderd de zorgplicht welke wordt 
besproken in de conclusies en de bijlage m.b.t. de wetgeving. 

Naast het onderzoek van de NDFF zijn relevante verspreidings-
atlassen en eventueel andere literatuur en websites geraadpleegd 
om de ecologische vereisten van soorten in samenhang met de 
verspreiding te bekijken. 
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Potentiebeoordeling 
Het plangebied is op 14 juli 2021 bezocht om enerzijds de aanwezige 
en aangrenzende biotopen te beschrijven en anderzijds eventuele 
incidentele waarnemingen te doen van beschermde flora en fauna 
(voor zover waarneembaar). Bij het veldbezoek is voor de 
potentiebeoordeling tevens gericht gezocht naar verblijfsporen zoals 
keutels, plukresten en braakballen. Daarnaast zijn bijvoorbeeld even-
tueel aanwezige materialen gekeerd en zijn eventueel aanwezige 
spleten en holtes, zover mogelijk, oppervlakkig geïnspecteerd. 

Naast de aandacht voor beschermde waarden, is ook gelet op inva-
sieve soorten die voorkomen op de ‘Unielijst’ van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (←NVWA). Deze invasieve exoten zijn op 
de Unielijst geplaatst omdat ze in delen van de EU schade toebren-
gen (of dat in de toekomst waarschijnlijk zullen gaan doen) aan de 
biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. De waargenomen soorten 
worden genoemd (§0) maar er worden geen nadere aanbevelingen 
gedaan of beleid uitgezet ten aanzien van deze soorten. 

Verwerking 
Met behulp van analyse en expertkennis is op basis van de verzamel-
de gegevens en de aangetroffen biotopen, een inschatting gemaakt 
van het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in en nabij het 
plangebied. 

Op grond van de plannen is een korte effectbeoordeling gemaakt van 
de plannen op de te verwachten soorten. 

Als negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten, wordt aangegeven of 
specifieke maatregelen moeten en kunnen worden genomen en/of 
ontheffing dient te worden aangevraagd. 

2.2 Gebieden 

Op de gebiedendatabase van het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (LNV) is gekeken in hoeverre het plangebied is 
gelegen binnen of nabij de begrenzing van (Europees) beschermde 
gebieden (Natura 2000), zie: 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx 

Aan de hand van Provinciale of gemeentelijke informatie, toeganke-
lijk via internet, is bekeken of het plangebied gelegen is in andere 
relevante beschermde gebieden, zie bijvoorbeeld: 

Noord-Holland: https://geoapps.noord-
holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=nbp 

Als dit het geval is, wordt bekeken of negatieve effecten te 
verwachten zijn en of nadere toetsing noodzakelijk is. 

→https://www.nvwa.nl/

onderwerpen/invasieve-
exoten/unielijst-
invasieve-exoten 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
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 3 Beschermde soorten Wnb 

In dit hoofdstuk worden eerst de biotopen beschreven die aanwezig 
zijn binnen het plangebied. Vervolgens worden de beschermde 
soorten beschreven per soortgroep. In de beschrijving wordt per 
soortgroep eerst aangegeven welke soorten (volgens opgave van het 
NDFF en literatuur) in het verleden of tijdens het afgelegde veld-
bezoek zijn aangetroffen. Vervolgens wordt vermeld welke soorten 
op grond van aanwezige biotopen te verwachten zijn en welke 
gebruiksfuncties het plangebied kan hebben voor deze soorten. 

3.1 Beschrijving aanwezige biotopen 

Het plangebied bestaat uit een verhard speelveld met omliggende 
stukken voedselrijk grasveld en een smalle bosschage. De bosschage, 
die tussen het speelveld en een groot parkeerterrein ligt, bestaat uit 
drie grote populieren. De ondergroei bestaat uit struweel met 
soorten als liguster, Spaanse aak, vlier, wilg, meidoorn, Rode 
kornoelje en Hazelaar. Er zijn geen holten, spleten of grote nesten 
aangetroffen in de bosschage. De andere bosschages en groene 
structuren rondom het speelveld behoren niet tot het plangebied. 

Het verharde speelveld (boven) en de bosschage met de drie grote populieren, gezien vanaf het speelveld (linksonder) 
en het parkeerterrein (rechtsonder). 
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3.2 Beschermde soorten 

3.2.1 Planten 

Aangetroffen soorten 
In en rond het plangebied is in het verleden en tijdens het veldbezoek 
geen beschermde flora waargenomen (NDFF 2011-2021). 

Potentie plangebied 
In het plangebied wordt geen beschermde flora verwacht. Het 
plangebied wordt te intensief beheerd en is te voedselrijk om 
geschikt te zijn voor beschermde plantensoorten. 

3.2.2 Vissen 

Omdat geen water in het plangebied aanwezig is, kunnen geen 
(beschermde) vissoorten voorkomen. 

3.2.3 Amfibieën 

Aangetroffen soorten 
In en rond het plangebied zijn in het verleden en tijdens het 
veldbezoek geen beschermde, niet vrijgestelde amfibieën 
waargenomen (NDFF 2011-2021). 

Potentie plangebied 
In het plangebied is geen voortplantingswater aanwezig voor 
amfibieën. In het plangebied is wél geschikt landbiotoop aanwezig 
dat buiten de voortplantingsperiode kan worden benut door 
algemene soorten amfibieën zoals Gewone pad, Kleine water-
salamander en Bruine kikker. De dieren kunnen wegkruipen onder 
opgeslagen materialen, stronken en takken of in verlaten muizen-
holen en dergelijke. Deze soorten zijn beschermd onder de Wnb 
maar ze zijn in Noord-Holland ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, zie verder Bijlage 1.2. 

-Rugstreeppad 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Rugstreeppad, de 
benodigde levensvoorwaarden zijn niet aanwezig en de soort is nooit 
in nabijheid van het plangebied waargenomen. 

3.2.4 Vogels 

Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. Het bevoegd gezag 
maakt onderscheid tussen soorten met niet-jaarrond beschermde 
nesten, soorten met jaarrond beschermde nesten (ingedeeld in vier 
categorieën) en de zogenaamde ‘categorie 5-soorten’ (zie verder 
Bijlage 1.2.5). 

Aangetroffen soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 
Tijdens het veldbezoek werden diverse vogelsoorten waargenomen: 
Merel, Tjiftjaf, en Koolmees (cat. 5). 
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Potentie plangebied soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 
In het plangebied kunnen enkele algemene bos- en struweelvogels 
tot broeden komen zoals bijvoorbeeld Merel, Houtduif, Winterkoning 
of Heggenmus. 

Het is mogelijk dat in de bomen categorie 5-soorten broeden als 
Kool- of Pimpelmees en Boomkruiper. 

Aangetroffen soorten met jaarrond beschermde nesten 
Tijdens het veldbezoek werden geen vogels met jaarrond bescherm-
de nesten of sporen (nesten) daarvan waargenomen. 

In de omgeving van het plangebied is in het verleden Huismus (cat. 2) 
vastgesteld. De Huismus broedt in de nabije stedelijke omgeving op 
ongeveer 200 meter van het plangebied. Verder zijn broedplaatsen 
van Gierzwaluw (cat. 2) en Buizerd (cat. 4) nabij het plangebied 
bekend (NDFF 2011-2021). 

In de omgeving van het plangebied zijn daarnaast in het verleden 
Roek (cat. 2), Grote gele kwikstaart (cat. 3), Kerkuil (cat. 3), Ooievaar 
(cat. 3), Slechtvalk (cat. 3), Boomvalk (cat. 4), Buizerd (cat. 4), Havik 
(cat. 4), Ransuil (cat. 4), Sperwer (cat. 4) en Wespendief (cat. 4) 
vastgesteld. Deze soorten hebben echter geen binding met het 
plangebied. De meeste bekende waarnemingen betreffen 
overvliegende (trek)vogels of deze soorten hebben gebroed in 
andere biotopen zoals bebouwing en bos in de omgeving (NDFF 
2011-2021). De soorten broeden niet in de directe omgeving van het 
plangebied. 

Potentie soorten met jaarrond beschermde nesten 
Omdat geen (geschikte) bebouwing en bomen aanwezig zijn en geen 
sporen of nesten werden waargenomen, wordt uitgesloten dat 
vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn in het 
plangebied. 

Het is mogelijk dat het plangebied incidenteel wordt gebruikt als 
onderdeel van het leefgebied van in de buurt vastgestelde 
vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zoals Sperwer. Het 
plangebied biedt geen essentieel leefgebied voor deze soort. 

3.2.5 Grondgebonden zoogdieren 

Aangetroffen soorten  
Rond het plangebied zijn in het verleden kleine marterachtigen 
(Bunzing en Hermelijn) waargenomen (NDFF 2011-2021). De kleine 
marterachtigen (Bunzing, Hermelijn en Wezel) zijn beschermde 
soorten die worden genoemd als ‘andere soort’ (zie Bijlage 1.2.1). 

De Bunzing werd op 800 meter afstand ten noordwesten van het 
plangebied vastgesteld. De Hermelijn is op 500 meter ten westen van 
het plangebied waargenomen. Van alle genoemde soorten zijn 
meerdere waarnemingen bekend. Hierboven worden de 
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waarnemingen die het dichtst bij het plangebied werden gedaan 
genoemd. 

In het plangebied zelf zijn geen waarnemingen bekend van deze 
soorten. 

Potentie plangebied 
Het is mogelijk dat in het gebied enkele (kleine) zoogdieren 
voorkomen zoals Egel, en verschillende algemene soorten 
(spits)muizen. Deze soorten zijn beschermd onder de Wnb, maar 
deze soorten zijn ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting, zie verder Bijlage 1.2.1. 

Het plangebied biedt slechts beperkt schuilmogelijkheden zoals 
dichte begroeiing en dekking waar kleine marterachtigen (Bunzing, 
Hermelijn en Wezel) gebruik van kunnen maken. Ook ontbreekt 
gunstig jachtgebied met veel prooidieren (muizen). Tevens zijn rond 
de bebouwing en op de speelplaats vaak mensen (en huisdieren) 
aanwezig zodat noodzakelijke rust voor de dieren ontbreekt. Tijdens 
het veldbezoek werden ook geen sporen van aanwezigheid 
gevonden. 

Het is wel mogelijk dat incidenteel kleine marterachtigen die elders 
verblijven, in het plangebied voorkomen. Gezien de grootte en 
geschiktheid betreft het geen essentieel deel van hun leefgebied. In 
de omgeving van het plangebied is bovendien veel meer geschikt 
biotoop aanwezig. 

3.2.6 Vleermuizen 

Vleermuizen kunnen op zeer duidelijk te onderscheiden manieren 
van een leefgebied gebruik maken. Belangrijke gebruiksfuncties zijn 
verblijfplaats, foerageergebied of (deel van) een vliegroute. 

De manier waarop vleermuizen een gebied gebruiken kan door het 
jaar verschillen, een gebouw of een boom kan bijvoorbeeld tijdelijk 
gebruikt worden als verblijfplaats maar in andere delen van het jaar 
ongebruikt blijven. 

Aangetroffen vleermuizen 
In de omgeving van het plangebied zijn drie soorten vleermuizen 
vastgesteld (NDFF 2011-2021). Het betreft Gewone dwergvleermuis, 
Laatvlieger en Meervleermuis. De meeste waarnemingen betroffen 
foeragerende en langsvliegende exemplaren. 

Er zijn geen relevante waarnemingen (zoals bijvoorbeeld verblijven, 
kolonies, foerageergebieden of vliegroutes) bekend van vleermuizen 
in het plangebied zelf of in de directe omgeving ervan (NDFF 2011-
2021). 

Potentie verblijfplaatsen 
Als potentie voor verblijfplaatsen niet is uit te sluiten dan dient 
gericht nachtelijk onderzoek plaats te vinden om eventuele precieze 
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verblijflocaties vast te stellen. De bekende waarnemingen (bijvoor-
beeld uit de NDFF) zijn niet volledig en geven daarom geen uitsluitsel 
en tijdens de quickscan zijn achterliggende holtes die kunnen dienen 
als verblijfplaats, niet verder te inspecteren of te onderzoeken. 
Tevens is gebruik door vleermuizen in het verleden hiermee niet uit 
te sluiten. 

In het plangebied kunnen geen vleermuizen verblijven omdat ter 
plaatse geen bebouwing en geschikte bomen aanwezig zijn. 

Potentie foerageergebied 
Het plangebied is geschikt voor foeragerende vleermuizen. De 
aanwezige luwe plekken kunnen zorgen voor concentraties van 
insecten waardoor vleermuizen worden aangetrokken. 

Potentie vliegroute 
Gezien de ligging, de vorm en de grootte van het plangebied en het 
ontbreken van lijnvormige elementen zoals grote aaneensluitende 
bomenrijen, doorlopende watergangen of brede rietkragen kan geen 
sprake zijn van een belangrijke functie als vliegroute voor 
vleermuizen. 

3.2.7 Overige fauna 

Aangetroffen soorten 
Er zijn geen waarnemingen bekend van andere beschermde soorten 
in of rond het plangebied (NDFF 2011-2021). Tijdens het veldbezoek 
werden dergelijke soorten ook niet waargenomen. 

Potentie plangebied 
Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor overige beschermde 
diersoorten in verband met het ontbreken van geschikt biotoop. 
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3.3 Conclusie beschermde soorten 

Op grond van §3.2.1 t/m §3.2.7 zijn beschermde, niet vrijgestelde 
soortgroepen te verwachten die staan weergegeven in Tabel 1. In de 
tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de aangetroffen soort-
groepen in en nabij het plangebied en de potenties daarvoor binnen 
het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt onderzocht welke gevolgen voor deze soort-
groepen worden verwacht door het uitvoeren van de plannen. 

 

  
Eerder volgens literatuuropgave vastgestelde soortgroepen met beschermde, niet 
vrijgestelde soorten in/nabij het plangebied (kolom 2) en verwachte voorkomen 
daarvan binnen het plangebied (kolom 3). 

*Vaste rust- en verblijfplaatsen. 

Beschermde, niet vrijgestelde soorten 

Aangetroffen 
nabij het 

plangebied 
 

(literatuur en 
veldbezoek) 

Potentieel aanwezig 
binnen het 
plangebied 

Planten nee nee 
Vissen nee nee 
Amfibieën nee nee 
Vogelsoorten met niet-jaarrond 
beschermde nesten 

ja ja 

Vogelsoorten met jaarrond beschermde 
nesten 

ja nee* 

Grondgebonden zoogdieren ja nee* 
Vleermuizen   

verblijfplaats nee nee 
foerageergebied ja ja 

vliegroute ? nee 
Overige beschermde fauna nee nee 



Piet Ottstraat te Schagen 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau QS2021-196 

16 

 4 Effectbeoordeling en maatregelen 

Door het plan kunnen verschillende negatieve effecten optreden in 
het plangebied. Deze mogelijke effecten zijn onder te verdelen in 
tijdelijke effecten tijdens de aanleg en effecten als gevolg van de 
aanwezigheid van de nieuwe situatie. 

De te verwachten soortgroepen met beschermde, niet vrijgestelde 
soorten worden in dit hoofdstuk besproken. Ze zijn samengevat in de 
derde kolom van Tabel 1. De aanwezigheid van deze soortgroepen 
kan van invloed zijn op de verdere procedure. De (negatieve) 
effecten die kunnen optreden bij de werkzaamheden worden 
onderzocht. Voorts zal worden aangegeven welke maatregelen 
kunnen worden genomen om effecten te voorkomen of te 
minimaliseren. 

Voor andere soortgroepen met niet beschermde of vrijgestelde 
soorten geldt altijd de zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1). 

4.1 Vogels 

Vogelnesten kunnen worden vernield bij ecologisch gevoelige 
werkzaamheden zoals het rooien en kappen van struiken en bomen, 
diverse graafwerkzaamheden of het verwijderen van de vegetatie-
toplaag. 

Soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 
Men dient activiteiten waarbij nesten verstoord of vernield kunnen 
worden buiten het broedseizoen plaats te doen vinden, dus niet van 
grofweg 15 maart tot 15 juli. Deze periode is afhankelijk van bijvoor-
beeld het weer en de betrokken soorten. Als onverhoopt buiten deze 
periode vogels broedend aanwezig zijn, dienen werkzaamheden 
plaatselijk te worden uitgesteld. 

Wanneer in het broedseizoen gewerkt gaat worden is het mogelijk – 
voorafgaand aan het broedseizoen of voorafgaand aan de vestiging 
van broedvogels – het plangebied ongeschikt te maken als (nog) geen 
nesten aanwezig zijn. Hierbij mogen geen mogelijke nestplaatsen van 
jaarrond beschermde vogels ongeschikt of ontoegankelijk worden 
gemaakt! 

‘Categorie 5’-soorten 
Gezien de aanwezige biotopen in de nabijheid van het plangebied 
zullen de (mogelijk) aanwezige vogelsoorten die genoemd worden als 
‘categorie 5’-soort (Koolmees, Pimpelmees en Boomkruiper), kunnen 
uitwijken naar alternatief leefgebied. Er gelden geen zwaarwegende 
feiten of ecologische omstandigheden die een jaarrond beschermde 
status van nesten van deze soorten rechtvaardigen. Overigens geldt 
ook voor deze soorten dat activiteiten waarbij nesten verstoord of 
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vernield kunnen worden buiten het broedseizoen plaats moeten 
vinden. 

Soorten met jaarrond beschermde nesten 
Voor het mogelijk incidentele gebruik van het plangebied door 
vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten uit de omgeving van 
het plangebied (Sperwer), wordt geen negatief effect verwacht van 
de ingreep omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van 
een veel groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel 
vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. Het plangebied biedt geen 
essentieel leefgebied voor deze soorten en ze kunnen gemakkelijk 
uitwijken. 

4.2 Grondgebonden zoogdieren 

Voor incidenteel aanwezige kleine marterachtigen wordt geen 
belangrijk negatief effect verwacht vanwege de geringe grootte van 
het plangebied en de ruime aanwezigheid vergelijkbaar en beter 
biotoop in de naaste omgeving. Het plangebied biedt onder andere 
vanwege deze redenen geen essentieel leefgebied voor kleine 
marterachtigen en de dieren kunnen gemakkelijk uitwijken. 

4.3 Vleermuizen 

Foerageergebied 
Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 
plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 
omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 
groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar 
of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen derhalve 
gemakkelijk uitwijken. 

Na realisatie van de plannen zal vanwege de ontwikkelde begroeiing 
en gerealiseerde bebouwing de beschutting toenemen en zal het 
terrein geschikt blijven voor foeragerende vleermuizen. 

 

4.4 Conclusie effectbeoordeling 

Met het in achtnemen van besproken aanbevelingen, beperkingen en 
restricties in §4.1 t/m §4.3 worden geen belangrijke negatieve 
effecten verwacht voor beschermde soorten bij uitvoer van de 
plannen. Er dient altijd rekening te worden gehouden met de 
zorgplicht (zie §6.3). 
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 5 Gebiedsbescherming en overige 
natuurwetgeving 

In hoofdstuk 3 en 4 is beschreven welke beschermde soorten kunnen 
voorkomen en welke effecten de werkzaamheden kunnen hebben. 
De Wet Natuurbescherming kent naast soortbescherming ook 
gebiedsbeschermende wet- en regelgeving, in het bijzonder die van 
de Natura 2000-gebieden en betreffende behoud van grootschalige 
houtopstanden (Zie Bijlage 1.3). 

Naast bepalingen uit de Wnb kunnen gebieden ook beschermd zijn 
onder de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) als onderdeel van het 
‘Natuurnetwerk Nederland’ (voorheen Ecologische hoofdstructuur, 
EHS) of als Provinciaal aangewezen ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’, 
‘Weidevogelleefgebied’ of ‘Belangrijk weidevogelgebied’. 

Hieronder wordt aangegeven welke gebiedsbeschermende 
wetgeving van toepassing is op het plangebied. 

5.1 Natura 2000 

Het plangebied ligt op meer dan 8 kilometer afstand van het meest 
nabijgelegen Natura 2000-gebied, Zwanenwater & Pettermerduinen 
(zie Figuur 2). Gezien de grote afstand, afscherming en de aard van 
de uit te voeren werkzaamheden, worden op voorhand geen directe 
negatieve gevolgen verwacht van de plannen zoals licht, geluid of 
optische verstoring. Er hoeft hiernaar geen nadere toetsing 
uitgevoerd te worden. 

Gezien de toename van stikstofemissie door plannen is wellicht een 
berekening van precieze emissie en depositie van stikstof wenselijk 
voor dit project. Het betreft een zogenaamde ‘Aerius’-berekening. 
Aanbevolen wordt hierover vooroverleg te voeren met het bevoegd 
gezag, de Provincie Noord-Holland. 

5.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het NNN, inclusief 
de zogenaamde verbindingszones die verschillende NNN-gebieden 
kunnen verbinden (zie Figuur 2). Er kunnen geen negatieve effecten 
door de plannen op het NNN gebied optreden. De plannen hoeven 
verder niet getoetst te worden aan beschermde waarden binnen dit 
netwerk. 

5.3 Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)  

Het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is het regime voor 
bescherming in Noord-Holland voor gebieden die landschappelijk, 
aardkundig, ecologisch of cultuurhistorisch van bijzondere waarde 
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zijn. Het BPL is beschreven in kernkwaliteiten per deelgebied. De 
voormalige beschermingsregimes Bufferzones, Aardkundig 
Monument en Weidevogelleefgebied zijn geborgd in de 
kernkwaliteiten. 

Het gebied is niet begrensd als een Bijzonder Provinciaal Landschap 
en ligt ook niet in de directe omgeving hiervan. Er is geen negatief 
effect mogelijk op het BPL, een nadere toetsing is niet nodig. 

5.4 Houtopstanden 

Er worden geen buiten de (volgens de Wnb bepaalde) bebouwde 
kom gelegen beplantingen gekapt, groter dan 1000 m². Daarnaast 
voorziet het plan niet in het kappen van meer dan 20 bomen in een 
rijbeplanting. Op grond hiervan wordt het plangebied niet beschermd 
als bijzondere houtopstand.` 

5.5 Overige relevante wetgeving 

Er is geen overige natuurwetgeving bekend die van invloed kan zijn 
op de plannen. 

  

  
Ligging van het plangebied (blauwe stip) ten opzichte van Natura 2000-gebied, natuurverbindingen en het NNN. 
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5.6 Conclusie gebiedsbeschermende en overige 
natuurwetgeving 

Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 
van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is, buiten 
eventuele indirecte gevolgen door toegenomen stikstofemissie, op 
voorhand uit te sluiten dat beschermde gebieden onder de Wnb of 
andere (provinciaal) beschermde of aangewezen gebieden, direct 
beïnvloed worden door de plannen. 

Gezien de toename van stikstofemissie door plannen is wellicht een 
berekening van precieze emissie en depositie van stikstof wenselijk 
voor dit project. Het betreft een zogenaamde ‘Aerius’-berekening. 
Aanbevolen wordt hierover vooroverleg te voeren met het bevoegd 
gezag, de Provincie Noord-Holland. 
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 6 Conclusies 

6.1 Beschermde soorten Wnb 

 Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde 
soorten amfibieën, vogels, grondgebonden zoogdieren en 
vleermuizen. 

 Gezien de uitgevoerde toetsing, kunnen van de amfibieën en 
grondgebonden zoogdieren alleen ‘vrijgestelde’ soorten 
verblijvend aanwezig zijn. Voor deze aangetroffen of verwachte 
‘vrijgestelde’ soorten hoeft geen ontheffing te worden 
aangevraagd als werkzaamheden worden verricht in het kader van 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, zoals het besproken plan. 

 In het plangebied kunnen broedvogels met niet-jaarrond be-
schermde nesten voorkomen. Voor de verwachte aanwezige 
broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nesten vernield of 
verstoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te 
vinden. Een ontheffing is voor broedvogels dan niet nodig. Het 
broedseizoen loopt ruwweg van half maart tot half juli. 

 Voor het mogelijk incidentele terreingebruik van het plangebied 
door vogels met jaarrond beschermde nesten (Sperwer), wordt 
geen negatief effect verwacht van de ingreep omdat het 
plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel groter 
leefgebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar of beter 
biotoop aanwezig is. Het plangebied biedt geen essentieel 
leefgebied voor deze soorten en ze kunnen gemakkelijk uitwijken. 

 Voor incidenteel aanwezige kleine marterachtigen wordt geen 
belangrijk negatief effect verwacht vanwege de grootte van het 
plangebied en de ruime aanwezigheid vergelijkbaar en beter 
biotoop in de naaste omgeving. De dieren kunnen derhalve 
gemakkelijk uitwijken. Het plangebied biedt geen essentieel 
leefgebied voor kleine marterachtigen. 

 Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 
plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 
omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 
groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijk-
baar of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen 
derhalve gemakkelijk uitwijken. 

6.2 Gebiedsbescherming en overige natuurwetgeving 

 Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de 
locatie van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden 
is buiten indirecte gevolgen door toegenomen stikstofemissie, op 
voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving dan die 
beschreven in hoofdstuk 3 en 4 aan de orde is bij uitvoering van de 
plannen. 
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 Gezien de toename van stikstofemissie door plannen is wellicht 
een berekening van precieze emissie en depositie van stikstof 
wenselijk voor dit project. Het betreft een zogenaamde ‘Aerius’-
berekening. Aanbevolen wordt hierover vooroverleg te voeren 
met het bevoegd gezag, de Provincie Noord-Holland. 

6.3 Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende soorten en hun leefomgeving geldt de 
zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1). Teneinde de zorgplicht na te leven kan 
men voorafgaand aan de werkzaamheden de volgende praktische 
richtlijnen hanteren: 

 Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal kan gefaseerd 
verwijderd worden. Dit geeft bodembewonende dieren de kans 
om in de nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te 
benutten; 

 Ontzie groen en groenvoorzieningen zoveel als mogelijk tijdens de 
werkzaamheden en bij het (tijdelijk) opslaan van machines en 
materialen. Gebruik zo klein mogelijke werkbreedtes en gebruik 
eventuele bouwwegen zowel voor aanvoer als afvoer. 

 Bij ecologisch gevoelige werkzaamheden kan zodanig worden 
gewerkt dat richting te behouden leefgebied van aanwezig fauna 
wordt gewerkt en dieren niet ingesloten raken en (meer) kans 
hebben te vluchten. 

 Het verwijderen van groen kan zoveel mogelijk beperkt worden of 
na de werkzaamheden kan nieuw groen aangeplant worden op 
dezelfde locaties als waar groen verwijderd wordt. Houdt bij 
werkzaamheden rondom groenvoorzieningen een zo smal 
mogelijke werkbreedte aan. 

 Bij ecologisch gevoelige werkzaamheden kan zoveel mogelijk van 
bestaande paden gebruik gemaakt worden, of kunnen nieuw 
gecreëerde paden herhaaldelijk worden gebruikt om insporing en 
potentiele verstoring te beperken. 

 Bij de sloop- en bouwwerkzaamheden moet voorkomen worden 
dat ’s nachts met sterke bouwverlichting wordt gewerkt. 

6.4 Aanbevelingen ter bevordering van natuur 

Met behulp van enkele eenvoudige maatregelen kan de natuur in 
het plangebied versterkt worden en krijgen planten en dieren ook 
in nieuwe ontwikkelingslocaties de ruimte. Hiervoor worden voor 
dit plan de volgende aanbevelingen gedaan: 
 

 Het plaatsen van vleermuiskasten of geschikt maken of open 
houden van spouwmuren van nieuwbouw voor vleermuizen;  
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 Plaatsen van voorzieningen voor Huismussen, Spreeuwen en 
Gierzwaluwen d.m.v. speciale dakpannen, vogelvides of 
inmetselstenen; 

 Het plaatsen van zogenaamde ‘insectenhotels’ aan de muren van 
de bebouwing, in tuinen of in bestaande of aan te planten 
groenstructuren; 

 Beplanten en aanleggen van groenstructuren met inheemse 
soorten zoals meidoorn, Wilde liguster, Klimop en Sleedoorn die 
insecten, vogels en vlinders kunnen aantrekken. Beplanting kan 
het beste aaneengesloten worden aangelegd omdat daarmee 
routes ontstaan voor soorten als Egel, muizen en vleermuizen; 
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 8 Bijlagen 

Bijlage 1 Huidige natuurwetgeving 
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Bijlage 1 Huidige natuurwetgeving 

Bijlage 1.1 Wet natuurbescherming (Wnb) 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is het nationale wettelijke kader 
waarin de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en 
de Boswet zijn samengevoegd. 

In de Wnb is zowel de soortbescherming van wilde flora en fauna 
geregeld als de gebiedsbescherming die veelal voortkomt uit 
bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn (HRL) en Vogelrichtlijn 
(VRL). 

De provincies zijn, op enkele uitzonderingen na, het bevoegd gezag 
van de wet. De provincies organiseren de ontheffingsverlening en 
handhaving. 

Bijlage 1.1.1 Zorgplicht 

Een belangrijke bepaling van de Wnb is de zorgplicht die stelt dat 
“een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 
handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied, 
een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende 
dieren en planten kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 
handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijker-
wijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 
voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voor-
komen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.” 

Bijlage 1.2 Soortbescherming 

Bijlage 1.2.1 Categorieën 

Onder de Wnb wordt een aantal soorten planten en dieren 
beschermd. Er zijn vier categorieën met beschermde soorten. Twee 
categorieën bevatten de soorten die respectievelijk zijn beschermd 
onder de HRL en soorten genoemd in de VRL. 

Naast deze Europees beschermde soorten heeft de wetgever nog een 
extra categorie soorten toegevoegd, de ‘andere soorten’. 

Per provincie is conform artikel 3.11 nog een vierde categorie 
opgesteld, die van de ‘vrijgestelde soorten’. Alleen soorten uit de 
derde categorie kunnen worden vrijgesteld. Voor deze soorten geldt 
een vrijstelling van ontheffingsplicht bij het overtreden van de 
verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) bij ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting en bestendig beheer. De lijst van vrijgestelde soorten kan 
per provincie variëren en is te vinden in Tabel 2. 
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Daarnaast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis in of op 
gebouwen of daarbij behorende erven in alle gevallen vrijgesteld van 
de genoemde verboden in artikel 3.10. 

 
  

  
Vrijgestelde soorten per provincie. 
Rood=niet vrijgesteld. 

 DR FL FR GL GR L NB NH OV UT ZH ZL 

Zoogdieren             

Aardmuis + + + + + + + + + + + + 
Bosmuis* + + + + + + + + + + + + 
Bunzing +  +  + +    + +  
Dwergmuis + + + + + + + + + + + + 
Dwergspitsmuis + + + + + + + + + + + + 
Eekhoorn      +1       
Egel + + + + + + + +  + + + 
Gewone bosspitsmuis + + + + + + + + + + + + 
Haas + + + + + + + + + + +  
Hermelijn +  +  + +    + +  
Huisspitsmuis* + + + + + + + + + + + + 
Konijn + + + + + + + + + + +  
Ondergrondse woelmuis + + + + + + + + + + +  
Ree + + + + + + + + + + + + 
Rosse woelmuis + + + + + + + + + + + + 
Steenmarter      +2       
Tweekleurige bosspitsmuis + + + + + + + + + + + + 
Veldmuis + + + + + + + + + + + + 
Vos + + + + + + + + + + + + 
Wezel +  +  + +    + + + 
Wild zwijn       +      
Woelrat + + + + + + + + + + + + 

Amfibieën en reptielen             

Bruine Kikker + + + + + + + + + + + + 
Gewone pad + + + + + + + + + + + + 
Hazelworm      +3       
Kleine watersalamander + + + + + + + + + + + + 
Levendbarende hagedis      +4       
Meerkikker + + + + + + + + + + + + 
Bastaardkikker + + + + + + + + + + + + 
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Bijlage 1.2.2 Verbodsbepalingen 

De Wnb bepaalt conform artikel 3.1, 3.5 & 3.10 dat de volgende 
zaken verboden zijn: 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild 
levende dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn, vogels genoemd in 
de Vogelrichtlijn en aangewezen ‘andere soorten’ opzettelijk te 

doden of te vangen¹ 

2. Het is verboden dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn 
opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van 
hierboven genoemde soorten te vernielen of te beschadigen of 
nesten of eieren van vogels weg te nemen. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste punt opzettelijk te 
verstoren als deze verstoring van wezenlijke invloed is op de staat 
van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

5. Het is verboden planten van soorten genoemd in de Habitatricht-
lijn (bijlage IV, Bijlage 1 Verdrag van Bern) of als ‘andere soorten’ 
(Bijlage B bij de wet) in hun natuurlijke verspreidingsgebied op-
zettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

Bijlage 1.2.3 Ontheffingsmogelijkheid 

Ruimtelijke ontwikkeling en (her)inrichting zoals het slopen, 
renoveren of bouwen van woningen, het dempen van wateren of het 
aanleggen bedrijventerreinen, kan beschadiging of vernieling tot 
gevolg hebben van de voortplantings- en rustplaatsen van de in het 
gebied voorkomende (beschermde) soorten. Dit hangt af van de 
fysieke uitvoering daarvan en de periode waarin het project plaats-
vindt. In bepaalde gevallen moet dan ontheffing voor de Wnb 
verkregen worden. 

Als er beschermde soorten (zie Bijlage 1.2.1) voorkomen die niet zijn 
vrijgesteld én verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) worden over-
treden, dan is ontheffing vereist of moet, indien mogelijk, conform 
art. 3.31 gewerkt worden met een door het Ministerie van LNV goed-
gekeurde gedragscode. 

De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal worden be-
oordeeld door het bevoegde gezag (veelal de provincie waarin het 
plangebied is gelegen). Belangrijk daarbij is de vraag in hoeverre 
schade optreedt, of de gunstige staat van instandhouding van de 

¹Het betreft soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, soorten genoemd in bijlage IV bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied. Alsmede andere soorten, genoemd in bijlage, onderdeel A, bij de wet. 
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betrokken soort(en) in gevaar komt en of er bevredigende 
alternatieven voorhanden zijn voor de ingreep of de locatie daarvan. 

Bijlage 1.2.4 Wettelijk belang 

Per categorie is het bij het al dan niet verkrijgen van een ontheffing 
belangrijk wat het belang is van het uit te voeren plan en de te 
verkrijgen ontheffing. Als schade niet te voorkomen is, dient één van 
de onderstaande wettelijke belangen van toepassing te zijn: 

Soorten van de Vogelrichtlijn 
Ontheffing is nodig: 

 in het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid. 

 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. 

 ter bescherming van flora en fauna. 

Soorten van de Habitatrichtlijn 
Ontheffing is nodig: 

 ter bescherming van flora en fauna. 

 in het belang van de volksgezondheid, 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 wezenlijk gunstige effecten. 

Andere soorten 
Ontheffing is nodig: 

 ter bescherming van flora en fauna. 

 in het belang van de volksgezondheid, 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 wezenlijk gunstige effecten. 

 in het kader van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting van 
gebieden en het toekomstig gebruik daarvan. 

 ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade 
aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of 
begraafplaatsen. 

Bijlage 1.2.5 Broedvogels 

Voor broedvogels wordt in principe geen ontheffing verleend. Als 
men verstorende activiteiten buiten het broedseizoen laat plaats-
vinden worden de vogels geacht te kunnen uitwijken, treedt geen 
schade op en is geen ontheffing noodzakelijk. 

Er is een uitzondering, vogelnesten die buiten het broedseizoen in 
gebruik zijn vallen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijf-
plaatsen’ en zijn daarom jaarrond beschermd. Er zijn vier 
verschillende categorieën ‘broedvogels met jaarrond beschermde 
nesten’, categorie 1 t/m 4, zie kader volgende pagina. 
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De lijst met vogelsoorten waarvan de nesten gedurende het hele jaar 
zijn beschermd is in 2009 aangepast (zie kader). In de provincie 
Overijssel is de lijst in 2019 opnieuw aangepast (zie kader). In de 
provincie Limburg is de lijst in 2020 opnieuw aangepast (zie kader). In 
de provincie Limburg gelden nog enkele wijzigingen op de standaard, 
de volgende soorten vallen in deze provincie andere categorieën: 
Kerkuil (cat. 1), Oehoe (cat. 1), Roek (cat. 1), Grote gele kwikstaart 
(cat. 2), Ooievaar (cat. 2), Slechtvalk (cat. 2), Wespendief (cat. 3), 
Zwarte wouw (cat. 3), Zomertortel (cat. 4). Let wel! Bij de 
bescherming van een jaarrond beschermd nest of verblijf kan het zijn 
dat zowel de verblijfplaats als de (directe) omgeving die nodig is voor 
het succesvol functioneren daarvan moet worden betrokken. 

Kader: Vogelsoorten met 
jaarrond beschermde 
nesten en bijbehorende 
categorie. 
 
*Geldt alleen in 
provincie Limburg en 
Overijssel Categorieën 
waarbinnen de soorten 
in deze provincies vallen 
zijn aangegeven voor 
Limburg, Overijssel. 

 

**Geldt alleen in 
provincie Limburg. 

 

***Geldt alleen in 
provincie Overijssel 

Soort Categorie Toelichting codes 

Bijeneter** 4 Vogelsoorten waarvan de nesten in 
principe jaarrond zijn beschermd met 
beschermingscategorie: 
 
1 = soorten die ook buiten het broedsei-
zoen het nest gebruiken als vaste rust- of 
verblijfplaats; 
2 = koloniebroeders die elk broedseizoen 
op dezelfde plaats broeden en die daarin 
zeer honkvast zijn of afhankelijk van 
bebouwing of biotoop; 
3 = soorten die elk jaar op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn 
of afhankelijk van bebouwing; 
4 = soorten die niet of nauwelijks zelf in 
staat zijn een nest te maken. 

Blauwe reiger** 4 

Boerenzwaluw* 2,3 

Boomvalk 4 

Bosuil* 2, 3 
Buizerd 4 
Draaihals** 4 
Gierzwaluw 2 
Grauwe klauwier** 4 
Grote gele kwikstaart 3 
Grutto** 4 
Havik 4 
Huismus 2 
Huiszwaluw* 2 
IJsvogel** 4 
Kerkuil 3 
Kramsvogel** 4 
Kwartelkoning** 4 
Oehoe 3 
Ooievaar 3 
Paapje** 4 
Raaf* 3, 4 
Ransuil 4 
Ringmus** 4 
Roek 2 
Roerdomp** 4 
Rode Wouw** 3 
Slechtvalk 3 
Sperwer 4 
Spotvogel** 4 
Steenuil 1 
Torenvalk* 3, 4 
Visdief** 4 
Wespendief 4 
Wulp** 4 
Zeearend*** 4 
Zomertortel** 4 
Zwarte specht* 4, 3 
Zwarte wouw 4 
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Voor soorten met jaarrond beschermde nesten kan soms, meestal 
alleen buiten het broedseizoen, wél ontheffing worden aangevraagd. 
Een ‘omgevingscheck’ is dan vereist. Een deskundige moet in dat 
geval vaststellen of de desbetreffende soort zelfstandig een 
vervangend nest kan vinden in de omgeving, of dat met verzachtende 
en/of compenserende maatregelen de functionaliteit van de voort-
plantings- en/of vaste rustplaats gegarandeerd kan worden. Om 
zeker te zijn dat geplande of genomen maatregelen hiertoe 
voldoende zijn, moeten deze middels een ontheffingsaanvraag 
worden voorgelegd aan de provincie. Als de gunstig staat van 
instandhouding niet in gevaar komt, kan de aanvraag (positief) 
worden afgewezen. Het is uiteraard essentieel dat de (aan de 
provincie) voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk worden 
genomen. 

Categorie 5-soorten 
Er is nog een categorie met ‘bijzondere’ vogelsoorten (Categorie 5) 
Deze soorten keren (zoals ook soorten met jaarrond beschermde 
nesten) weliswaar vaak terug naar de plaats waar zij het jaar 
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar 
beschikken over voldoende flexibiliteit om, als de broedplaats 
verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Van deze soorten zijn de 
verblijfplaatsen alleen dan beschermd als ‘zwaarwegende feiten of 
ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen’. 

 

Bijlage 1.2.6 Gedragscodes 

Indien men in het bezit is van een door de minister van LNV goed-
gekeurde gedragscode, hoeft bij werkzaamheden in het kader van 

Blauwe reiger* Koolmees 
Boerenzwaluw* Kortsnavelboomkruiper 
Bonte vliegenvanger Middelste bonte specht** 
Boomklever Oeverzwaluw 
Boomkruiper Pimpelmees 
Bosuil* Raaf* 
Brilduiker Ringmus*/** 
Draaihals* Ruigpootuil 
Eidereend Spreeuw 
Ekster Tapuit 
Gekraagde roodstaart Torenvalk* 
Glanskop Tureluur** 
Grauwe vliegenvanger Veldleeuwerik** 
Groene specht Wulp** 
Grote bonte specht Zeearend* 
Grutto*/** Zomertortel** 
Hop Zwarte kraai 
Huiszwaluw* Zwarte mees 
IJsvogel* Zwarte roodstaart 
Kleine bonte specht Zwarte specht* 
Kleine vliegenvanger  

Kader: Vogelsoorten met 
jaarrond beschermde 
nesten in categorie 5. 
 
*Andere beschermings-
status in provincies 
Limburg en/of Overijssel. 

**Geldt alleen in 
provincies Limburg en/of 
Overijssel 

De Grutto en Ringmus 
behoren bij categorie 5 in 
Overijssel, maar horen bij 
categorie 4 in Limburg. 

zie ook kader op 
voorgaande pagina. 
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natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van bestendig 
gebruik en van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting voor Vogel-
soorten (artikel 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5) en andere 
soorten (artikel 3.10) geen ontheffing te worden aangevraagd, mits 
aantoonbaar wordt gewerkt met deze gedragscode (artikel 3.31). De 
bewijslast dat correct is en wordt gehandeld volgens de gevolgde 
gedragscode ligt bij de initiatiefnemer. 

Het is ook mogelijk te werken conform een dergelijke goedgekeurde 
gedragscode zonder deze zelf te hebben opgesteld. Te beïnvloeden 
soorten dienen dan wel in de gebruikte gedragscode te worden 
behandeld. 

Bijlage 1.3 Gebiedsbescherming 

De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. In de Wnb 
(art. 1.12) wordt ook verordend dat (provinciaal) gebieden 
aangewezen worden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Tevens wordt aangegeven dat provincies mogelijkheden hebben ook 
andere belangrijke gebieden aan te wijzen vanwege hun landschap-
pelijke- of natuurwaarden. 

Bijlage 1.3.1 Natura 2000 

Nederland en andere EU-landen hebben in overleg met de Europese 
Commissie speciale beschermingszones aangewezen, de zogenaamde 
Natura 2000-gebieden. Een overzicht van Natura 2000-gebieden is te 
vinden op: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx
?subj=n2k&groep=0 

Habitattoets 
Wanneer plannen bestaan uit een project en ook voor zogenaamde 
‘andere handelingen’ in of rond een Natura 2000-gebied, neemt de 
initiatiefnemer contact op met het bevoegde gezag. In principe is dit 
Gedeputeerde Staten van de Provincie waarin een gebied 
(grotendeels) ligt. 

Indien negatieve effecten van een project niet kunnen worden 
uitgesloten, dient een toetsing te worden uitgevoerd. Als uit deze 
toetsing (ook wel ‘Habitattoets’ genoemd) blijkt dat een plan 
(mogelijk) significante negatieve gevolgen heeft, vindt de 
vergunningaanvraag plaats via een ‘passende beoordeling’. Daarbij 
moeten ook cumulatieve effecten zijn meegenomen. 

Alleen als uit de passende beoordeling met zekerheid blijkt dat geen 
significante gevolgen zullen optreden, of als het gaat om activiteiten 
met een groot openbaar belang en waarvoor geen alternatieven zijn, 
wordt vergunning verleend. 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=0
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=0
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Als uit de ‘Habitattoets’ blijkt dat een activiteit negatieve gevolgen 
kan hebben die niet significant zijn, vindt de vergunningaanvraag 
plaats via een verslechterings- en verstoringstoets. Bij deze toets 
wordt via een uitgebreide effectbeoordeling nagegaan of activiteiten 
een kans met zich meebrengen op verslechtering van de natuurlijke 
habitats of de habitats van soorten. 

Externe werking 
Belangrijk bij de bepalingen rond Natura 2000-gebieden is de 
‘externe werking’. Dit betekent dat ook projecten buiten het Natura 
2000- netwerk met mogelijk negatieve gevolgen binnen het netwerk, 
getoetst moeten worden aan doelen van betrokken gebied of 
gebieden. Een bijzondere vorm van externe werking is de (extra) 
uitstoot van stikstof door een project die kan neerslaan binnen 
Natura 2000-gebieden en daar voor schade kan zorgen. Aangetoond 
moet worden dat geen negatieve gevolgen mogelijk kunnen zijn op 
Natura 2000-gebieden. 

Bijlage 1.4 Overige gebiedsbescherming 

Bijlage 1.4.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN), in de wet: Ecologische Hoofdstructuur 
EHS 

Via de Wet Ruimtelijke Ordening wordt het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur EHS) 
planologisch beschermd. Op grond van artikel 2.10.4 Barro geldt er 
een algemeen beschermingsregime voor EHS-gebieden. Dit algemene 
regime bestaat eruit dat er geen toestemming mag worden verleend 
aan activiteiten die per saldo leiden tot een significante aantasting 
van de zogenaamde ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ of tot een 
significante vermindering van de oppervlakte van of samenhang 
tussen die gebieden. Toestemming voor dergelijke activiteiten kan 
wel worden gekregen indien er sprake is van een groot openbaar 
belang, er geen reële alternatieven zijn en de negatieve effecten 
gelijkwaardig worden gecompenseerd. In de provinciale verordening 
moet dit ‘nee tenzij’-regime zo worden vastgelegd dat hieraan in alle 
bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen voor het 
afwijken van bestemmingsplannen wordt voldaan. 

Bijlage 1.4.2 Overige natuurwetgeving 

Naast de behandelde wetgeving zijn soms andere gebied 
beschermende bepalingen van kracht. Dit kunnen regionale of 
provinciale plannen of visies zijn die gebieden of soorten (extra) 
beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘Bijzonder Provinciale 
Landschappen’ van de Provincie Noord-Holland. Per plangebied zal 
op maat moeten worden nagegaan of dergelijke bepalingen aan de 
orde zijn. 
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Bijlage 1.4.3 Houtopstanden 

Houtopstanden groter dan 10 are of bomenrijen bestaand uit meer 
dan 20 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom, zijn beschermd. 
Men dient vergunning of ontheffing te verkrijgen indien dergelijke 
houtopstanden moeten worden gekapt of gerooid. In sommige 
gevallen is een herplantplicht aan de orde. 

 

Bijlage 1.5 Procedure 

Als bij aanvang van een project niet uitgesloten is dat beschermde 
soorten voorkomen of negatieve effecten op beschermde gebieden 
kunnen optreden, is een ecologische quickscan nodig en dient het 
stroomschema uit Figuur 3 te worden gevolgd. 

  
Stappenplan 
procedure 
ecologisch 
onderzoek en 
ontheffing 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing mogelijk 

Ontheffing onder voorwaarden mogelijk 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.1 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.2 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.3 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.3 
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Als op grond van deze quickscan de aanwezigheid van dergelijke 
soorten of gevolgen niet zijn uit te sluiten én wordt gezien dat nega-
tieve effecten kunnen optreden, is vervolgonderzoek noodzakelijk. 

Tijdens het vervolgonderzoek wordt het plangebied geïnventariseerd 
op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. Indien aangetroffen 
worden de gebruiksfuncties van deze soorten in beeld gebracht. 
Vervolgens wordt opnieuw onderzocht of negatieve gevolgen 
mogelijk zijn door uitvoering van de plannen. 

Bijlage 1.5.1 Ontheffingsaanvraag Wnb 

Als stap 4a uit het stroomschema negatief is omdat een project of 
plan locatie gebonden is en er geen alternatieven zijn, is een 
ontheffingsaanvraag waarschijnlijk aan de orde. Een dergelijke 
aanvraag dient onder andere vergezeld te gaan van: 

 Een activiteitenplan waarin onder meer de locatie, de werkwijze, 
de te verwachten schade, de te nemen maatregelen, de 
alternatievenstudie en het wettelijk belang gedetailleerd worden 
beschreven. 

 Een actuele en volledige inventarisatie naar het voorkomen van 
beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied (ongeveer 
3-5 jaar geldig). 

De aanvraag kan voorafgaand aan het aanvragen van een omgevings-
vergunning plaatsvinden. De aanvraag wordt gedaan bij de provincie 
waarin het plangebied is gelegen. 

Het is ook mogelijk ‘aan te haken’ bij het aanvragen van een 
omgevingsvergunning in het kader van de ‘Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht’ (WABO). 

Men dient op het digitale aanvraagformulier van het omgevingsloket 
(OLO) dan aan te geven dat ‘Handelingen worden verricht met 
gevolgen voor beschermde dieren en planten’. Ook hierbij dient een 
activiteitenplan en inventarisatie bijgevoegd te worden. 

De gemeente waarbij de aanvraag is ingediend stuurt de informatie 
omtrent beschermde flora en fauna naar de provincie die een 
‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) afgeeft voor het ‘natuur’ 
onderdeel van de omgevingsvergunning. 

De provincie handhaaft bepalingen uit eventuele ontheffingen en 
vergunningen en de eventuele werking van de Wnb bij projecten 
waar geen ontheffing is aangevraagd. Ook het volgen van gedrags-
codes wordt gehandhaafd door de provincie. Mogelijke sancties zijn 
geldelijke boetes, strafrechtelijke vervolging of het stilleggen van 
werkzaamheden 
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