quick scan flora en fauna
onderzoek naar beschermde natuurwaarden
ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen

ijzerman advies
ruimtelijke ordening & ecologie

locatie De Horst, Kaatsheuvel
rapportnummer 2010270

quick scan flora en fauna
locatie De Horst, Kaatsheuvel
rapportnummer 2010270

rapportnummer:

2010270

datum:

4 november 2010

opdrachtgever:

H. de Jongh Advies

contactpersoon:

dhr. H. de Jongh

uitvoerder:

©
IJzerman advies
Wilhelminapark 21
5041 EB Tilburg
Tel. 013-5821401
GSM 06-38506432
Mail sander@landschappers.nl
www.ijzermanadvies.com

projectleider:

S.J. IJzerman

IJzerman advies is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus

quick scan flora en fauna

Horst Kaatsheuvel

Inhoudsopgave

Inleiding!

4

Beleidskader!

5

Wettelijk kader: gebiedsbescherming!

5

Wettelijk kader: soortenbescherming!

5

Zorgplicht!

5

Werkwijze quick scan!

6

Veldinspectie!

6

Deskstudie!

6

Expert judgement!

6

Gebiedsbeschrijving!

7

Huidige situatie!

7

Toekomstige situatie!

7

Beschermde natuurwaarden!

9

Gebieden!

9

Flora!

9

Amfibieën, vissen en reptielen!

9

Broedvogels!

9

Zoogdieren!

9

Advies!

10

Bronnen!

11

ijzerman advies

|

3

quick scan flora en fauna

Horst Kaatsheuvel

Inleiding
H. de Jongh Advies verzocht IJzerman advies een quick scan flora en fauna op te stellen voor een
planlocatie aan de Horst te Kaatsheuvel.
De quick scan is uitgevoerd in het kader van mogelijk toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.
Bij ruimtelijke ingrepen dient in kaart te worden gebracht of actuele beschermde natuurwaarden van
de locatie worden bedreigd.
In deze quick scan flora en fauna wordt vooraf een inschatting gemaakt van de effecten die toekomstige ruimtelijke ingrepen op de actuele beschermde natuurwaarden zullen hebben. Daarnaast wordt
ook vanuit het oogpunt van planologische gebiedsbescherming naar de locatie gekeken.
De quick scan flora en fauna is een toetsingsinstrument en levert een aantal duidelijke adviezen die
betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen (zoals bijvoorbeeld, een aanvullend
onderzoek of een ontheffing op de Flora- en faunawet, een vergunning Natuurbeschermingswet, of
een goedgekeurde gedragscode).
IJzerman advies is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en hanteert de door deze brancheorganisatie opgestelde gedragscode.
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Beleidskader
Wettelijk kader: gebiedsbescherming
Gebieden kunnen beschermd zijn doordat ze zijn opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998.
Vanaf begin oktober 2005 zijn hierin ook alle Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn-gebieden opgenomen
als Natura 2000-gebieden.
Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de instandhoudings-doelstellingen van een Natura 2000gebied moeten door Gedeputeerde Staten beoordeeld worden alvorens een vergunning voor de activiteit kan worden verleend. Dit geldt dus ook voor activiteiten die plaatsvinden buiten de beschermde
gebieden. Van deze activiteiten moet worden bepaald of er sprake is van externe werking of cumulatie. Bij een vergunningsaanvraag is een zogenaamde passende beoordeling of een verstorings- of
verslechteringstoets gewenst. Daarnaast kunnen gebieden zijn opgenomen in de Ecologische HoofdStructuur (EHS).

Wettelijk kader: soortenbescherming
Een aantal zeldzame en/of kwetsbare plant- en diersoorten wordt door de Flora- en faunawet beschermd. De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van de in het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'nee,
tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Voor ruimtelijke ingrepen zijn dit meestal:
•
Artikel 8: Het is verboden (beschermde) planten te plukken, te verzamelen, af te snijden,
uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze
van hun groeiplaats te verwijderen.
•
Artikel 9: Het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te vangen, te
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
•
Artikel 10: Het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten.
•
Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van (beschermde) dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te
nemen of te verstoren.
De mate van bescherming hangt af van het voorkomen van de soorten in Nederland. Er zijn drie beschermingsregimes ingesteld:
•
Voor algemeen voorkomende soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling
op de Flora- en faunawet;
•
Voor minder algemene soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling als de
werkzaamheden gebeuren volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode.
Indien dit niet gebeurt is een ontheffing op de Flora- en faunawet nodig. De ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan het criterium ʻdoet geen afbreuk aan gunstige staat van
instandhouding van de soortʼ (zgn. lichte toets).
•
Voor strikt beschermde soorten moet een uitgebreide toets worden gedaan. Bij onder
andere ruimtelijke ingrepen wordt het noodzakelijk geacht een toets te verrichten en ontheffing te hebben vóór uitvoering van de werkzaamheden. Ontheffingen worden slechts
verleend wanneer er sprake is van een in of bij de wet genoemd belang (zoals de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling), er geen
andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat en er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

Zorgplicht
De Flora- en faunawet bevat ook een onderdeel zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor wilde planten en dieren en hun leefomgeving. Deze zorgplicht is altijd
geldig en geldt voor alle planten en dieren, ook als er een ontheffing is verleend. Onnodig lijden dient
zoveel mogelijk te worden beperkt.
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Werkwijze quick scan
De quick scan flora en fauna is een oriënterend onderzoek naar de actuele beschermde natuurwaarden van een locatie in relatie tot de geplande ingrepen. De quick scan flora en fauna is een momentopname in tegenstelling tot een volledig ecologisch onderzoek dat uitgebreider is wat betreft omvang
en tijdsduur. Een volledig ecologisch onderzoek bestaat uit soortsgerichte, uitgebreide inventarisaties,
die meestal in diverse opnamerondes en volgens standaardmethodes worden uitgevoerd.
De quick scan flora en fauna bestaat uit een veldinspectie, een deskstudie en een beoordeling op
basis van expert judgement. Bij ruimtelijke ontwikkelingen is de quick scan een veelgebruikt instrument dat inzicht geeft in de consequenties van de ingrepen ten aanzien van de natuurwetgeving.

Veldinspectie
De veldinspectie heeft plaats gevonden op 20 oktober 2010. Hierbij werd de ecologische potentie van
de locatie in relatie met het mogelijk voorkomen van beschermde soorten (ook in de directe omgeving) onderzocht. Er is vlakdekkend gezocht naar sporen van zoogdieren en vogels (uitwerpselen,
nesten, holen, haren, veren, krabsporen en pootafdrukken). Daarnaast is er gezocht naar planten of
beginnende vegetaties.

Deskstudie
De deskstudie richt zich op bekende verspreidingsgegevens (piscaria.nl, diverse atlassen) en ruimtelijke plannen (lokaal, provinciaal, nationaal en Europees) die relevant zijn voor deze locatie. Daarnaast is gebruik gemaakt van de internetsite www.waarneming.nl.
Deze is weliswaar niet compleet, maar geeft een beeld van recente losse waarnemingen. In deze
deskstudie zijn de gegevens van waarneming.nl indicatief gebruikt.
Een locatie wordt zowel vanuit het oogpunt van de soort-bescherming (Flora- en faunawet) als de
gebiedsbescherming (Vogel- en Habitatrichtlijn, Ecologische HoofdStructuur en de Natuurbeschermingswet 1998) onderzocht. De locatie wordt in een GIS-omgeving (locaal of webbased) geprojecteerd over vastgestelde kaarten.
Vervolgens wordt onderzocht of de geplande ontwikkelingen van invloed zijn op planologisch beschermde gebieden.

Expert judgement
Op basis van expert judgement wordt een uitspraak gedaan over de actuele beschermde natuurwaarden van de locatie in relatie tot geplande ontwikkelingen. Voor de expert judgement kan gebruik
worden gemaakt van een netwerk van specialisten.
Als de deskstudie en de veldinspectie onvoldoende houvast bieden om tot een onderbouwde beoordeling te komen, zal worden aangegeven dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is om de effecten op
de aanwezige natuurwaarden nader te onderzoeken.
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Gebiedsbeschrijving
Huidige situatie
Het plangebied is gelegen aan de Horst en ligt direct ten noorden van het woonhuis met nummer 5.
Het betreft een weiland, aan oostzijde begrensd door struiken en een haag. Ten oosten van het plangebied ligt de N261.

Afbeelding 2: ligging plangebied (bron: Google Earth)

Toekomstige situatie
Men is voornemens om woningbouw te realiseren op de planlocatie.
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Beschermde natuurwaarden
Gebieden
De planlocatie is niet gelegen in of direct in de omgeving van een Natura-2000 gebied of overig beschermd natuurgebied. Het dichtsbijzijnde Natura 2000 gebied betreft de Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen, ten oosten van de N261. Een vergunning Natuurbeschermingswet is niet noodzakelijk. De planlocatie is niet gelegen binnen de aangegeven begrenzingen van de EHS volgens
Synbiosys.

Flora
Bij de veldinspectie is het plangebied onderzocht door een ervaren vegetatiekundige, op het voorkomen van beschermde en strikt beschermde soorten of resten hiervan. Het gebied is onderzocht op
potentiële groeiplaatsen voor strikt beschermde soorten. Deze soorten of hun groeiplaatsen zijn niet
aangetroffen in het plangebied. Op basis van bekende verspreidingsgegevens en de aanwezige biotopen (voedselrijk grasland) kan worden gesteld dat het plangebied geen strikt beschermde soorten
herbergen.

Amfibieën, vissen en reptielen
Potentiële geschikte waterstructuren voor strikt beschermde soorten ontbreken op de planlocatie zelf.
Strikt beschermde amfibieën- of vissoorten zullen hierdoor geen gebruik maken van het plangebied
als voortplantingsgebied.
Mogelijk komen er in het plangebied enkele algemene amfibieënsoorten, zoals bastaardkikker (Rana
klepton esculenta), bruine kikker (Rana temporaria) of gewone pad (Bufo bufo) in voor. Hoewel deze
soorten beschermd zijn, worden zij niet bedreigd in hun voorkomen en staan vermeld in tabel 1 van
de toelichting tabellen soorten Flora-en faunawet. Hiervoor geldt een vrijstelling op de Flora- en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen (AMvB artikel 75, tabel 1). Aan deze vrijstelling zijn verder geen
eisen verbonden. Het Natuurloket meldt eveneens het voorkomen van soorten van deze categorie in
het omliggende kilometerhok.
Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het
redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. Hierbij
valt te denken aan het uitvoeren van de meest verstorende werkzaamheden in de maanden september en oktober.

Broedvogels
Het ontbreken van bomen en struiken en overig geschikte broedstructuren op de planlocatie zelf maken de locatie ongeschikt als nestlocatie voor broedvogels.

Zoogdieren
Het is mogelijk dat er een enkel individu van een beschermde soort op de locaties kan worden aangetroffen, zoals egel (Erinaceus europaeus), bunzing (Mustela putorius), mol (Talpa europea), konijn
(Oryctolagus cuniculus), veldmuis (Microtus arvalis) en spitsmuizen. Deze soorten zijn weliswaar beschermd middels de Flora- en faunawet, maar worden aangeduid als algemene soorten (AMvB artikel 75, tabel 1), waarvoor in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen geen ontheffing meer hoeft te
worden aangevraagd. Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige
individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te
voorkomen. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van de meest verstorende werkzaamheden in de
maanden september en oktober.
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Alle soorten vleermuizen vallen onder de groep streng beschermde soorten. Voor vleermuizen geldt
géén vrijstelling of ontheffingsverlening meer indien het puur gaat om een ruimtelijke ontwikkeling en
inrichting.
Een ontheffing voor soorten van groep 3 kan alleen nog maar worden verleend wanneer:
1.
Er geen andere bevredigende oplossing bestaat;
2.
Er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige effecten;
3.
Er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.
Fouragerende vleermuizen in de omgeving van het plangebied zijn zeker niet ongewoon. In de omgeving zullen vooral algemene soorten zoals gewone- en ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii en
Pipistrellus pipistrellus) en laatvlieger (Eptesicus serotinus) voorkomen. Deze dieren zijn cultuurvolgers en maken vaak gebruik van de vele lijnvormige groen- en bebouwingsstructuren en straatverlichting in het gebied.
De geplande ruimtelijke ontwikkelingen hebben geen negatieve effecten op de lokale populaties
vleermuizen, omdat er geen verblijfslocaties of lijnvormige structuren worden verstoord.

Advies
• De geplande ontwikkelingen hebben geen nadelige effecten op de beschermde natuurgebieden.
Een vergunning op de natuurbeschermingswet of compensatie van EHS is niet aan de orde.
• Algemeen voorkomende soorten kunnen mogelijkerwijs worden aangetroffen. Deze soorten zijn weliswaar beschermd middels de Flora- faunawet, maar worden aangeduid als algemene soorten
(AMvB artikel 75, lijst 1). Hiervoor hoeft in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen geen ontheffing
meer te worden aangevraagd. Het voorkomen van deze soorten wordt door de geplande ontwikkelingen niet in gevaar gebracht. Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de
aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van
individuen te voorkomen. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van de meest verstorende werkzaamheden in de maanden september en oktober.
• Voor overige strikt beschermde soorten is nader onderzoek niet noodzakelijk door het ontbreken
van geschikte biotopen.
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Bronnen
www.brabant.nl
www.vogelbescherming.nl
www.natuurloket.nl
www9.minlnv.nl
www.ravon.nl
www.sovon.nl
www.piscaria.nl
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