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1

INLEIDING

1.1

AANLEIDING

In opdracht van Zand en Grindbedrijf Kuypers B.V. heeft Ecoplanning een nulmeting tijdelijke
natuur uitgevoerd ter plaatse van Zwaarveld 1 te Neer. Uit de Quickscan tijdelijke natuur
Zwaarveld 1 te Neer (Ecoplanning, 2020) is gebleken dat het nog niet uitgesloten is dat het
plangebied onderdeel uitmaakt van het functioneel leefgebied een das en grote leeuwenklauw.
Het doel van voorliggende nulmeting is het inzichtelijk maken van het gebruik door deze
soorten van het plangebied. De volgende onderzoeksvragen zijn hierbij relevant:
• Komen de das en grote leeuwenklauw voor in het plangebied?
• Welke functie heeft het plangebied voor de das en grote leeuwenklauw?
• Wat is het effect van de voorgenomen werkzaamheden op de groei-, rust- en
voortplantingslocaties van de das en grote leeuwenklauw in relatie tot de Wet
natuurbescherming (Wnb)?
• In hoeverre kan worden gewerkt binnen de gedragscode Tijdelijke Natuur?
• Indien nee, voor welke soorten is een ontheffing Wnb nodig?

1.2

LEESWIJZER

Hoofdstuk 2 beschrijft het plangebied, het onderzoeksgebied en de voorgenomen ingrepen.
Hoofdstuk 3 behandelt de onderzoeksopzet van de nulmeting. Het nader onderzoek
bestaande uit de onderzoeksresultaten van de veldbezoeken wordt beschreven in hoofdstuk
4. Het project wordt in hoofdstuk 5 getoetst op de Wnb Tot slot volgt in hoofdstuk 6 de
conclusie. In de bijlage vindt u het wettelijk kader.
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2

BESCHRIJVING PLANGEBIED EN BEOOGDE INGREEP

2.1

LIGGING VAN HET PLANGEBIED

Het plangebied bevindt zich te kadastraal perceel NEE00M830 met adres Zwaarveld 1 te Neer.
Dit bevindt zich ten zuidoosten van de kern Neer en ten westen van de Maas in de gemeente
Leudal (figuur 2.1). Ten oosten van het plangebied bevindt zich een hoogwatergeul. Het
plangebied bevindt zich in het winterbed van de Maas, wat betekent dat dit gebied tijdens hoge
Maaswaterstanden kan overstromen. Het plangebied bevindt zich op een terp dat voldoende
hoog ligt om tijdens hoge Maaswaterstanden niet te overstromen.

Figuur 2.1 Ligging van het plangebied (rode lijn) ten opzichte van de omgeving.

2.2

GEBIEDSBESCHRIJVING

Het plangebied bevindt zich op een terp en bestaat uit:
• De locatie waar tot begin 2020 varkenstallen aanwezig waren die sindsdien zijn
gesloopt. In dit gebied is zand opgebracht en is onbegroeid (figuur 2.3). De randen
van dit terrein bevinden zich bovenop de taluds van de terp welke bestaan uit grasland,
bomen en struiken (figuur 2.4). Aan de weg Zwaarveld staat een bungalow met
vleermuiskasten aan de dakrand.
• In het zuidelijke deel van het plangebied bevindt zich een klein grasland welke is
omheind met een hek en een afrastering (figuur 2.5).
• In het zuidoostelijke deel bevindt zich een maisakker welke van het aangrenzende
grasland wordt gescheiden met een verruigde kade en aan de oostzijde wordt
begrensd door een onverharde weg (figuur 2.5).
De begrenzing van het onderzoeksgebied (figuur 2.2) is het gebied waarop randeffecten
kunnen optreden als gevolg van de werkzaamheden in het plangebied. Randeffecten kunnen
optreden bij fauna met een groot leefgebied zoals bever en das. Het onderzoeksgebied
bestaat uit het plangebied, de woning van Zwaarveld 3 en graslanden met waterpartijen,
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struweelbeplantingen en nat ooibos met wilgen grenzend aan de noord- en oostzijde van de
terp (figuur 2.6).

Figuur 2.2 Ligging van het plangebied (rode lijn) waar de bouw van de 26 recreatiewoningen in plaats vindt. Binnen de gele lijn
bevindt zich het onderzoeksgebied.

2.3

BEOOGDE INGREEP

Door de sloop van de stallen is de weg vrijgemaakt voor de bouw van 26 recreatiewoningen.
Daarbij blijven de beplanting en de leeg staande bungalow gehandhaafd en vinden geen
werkzaamheden plaats op het talud. Op dit moment is de bestemming van het plangebied
“Agrarisch met Waarden” in het bestemmingsplan Wijnaerden 13-3-2018. Momenteel ligt er
een wijzigingsbevoegdheid van de gemeenteraad om de 26 recreatiewoningen te bouwen.

Figuur 2.3 situatie plangebied ter plaatse van waar de varkenstallen zijn gesloopt.
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Figuur 2.4 situatie van de randen van het plangebied ter plaatse van waar de varkenstallen zijn gesloopt.

Figuur 2.5 situatie van de zuidkant van het plangebied met zichtbaar een grasland, een maisakker en een verruigde kade.

Figuur 2.6 situatie van de het onderzoeksgebied ten noorden van het plangebied met zichtbaar grasland, struweel en nat ooibos.
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3

ONDERZOEKSMETHODE

3.1

ALGEMEEN

In lijn met de conclusie van de Quickscan tijdelijke natuur Zwaarveld 1 Neer (Ecoplanning,
2020) is de das en grote leeuwenklauw geïnventariseerd. Tijdens de inventarisatie is het
plangebied en het onderzoeksgebied beoordeeld op de aanwezigheid van deze soorten. De
heer ing. M.C. Bonder heeft namens Ecoplanning de inventarisatie uitgevoerd. De
veldbezoeken zijn uitgevoerd op 31 januari 2021, 20 februari 2021, 26 februari 2021 en op 19
maart 2021.

3.2

DAS

De das is als volgt geïnventariseerd:
• Het gebruik van de burcht is vastgesteld met behulp van een cameraval. Het doel van
de plaatsing van deze camera is het gebruik van de tijdens de quickscan aangetroffen
dassenburcht op het gebruik door de das. Daartoe is de camera geplaatst voor de
ingang van de burcht op 20 februari 2021 en weer opgehaald op 26 februari 2021.
Gedurende deze periode zijn opnames gemaakt.
• De grenzen van het functioneel leefgebied bestaande uit de burcht, verbindingszones
en foerageergebied is bepaald door de inventarisatie van de aanwezigheid van sporen
zoals wissels, haar aan prikkeldraad, mestputjes, vraatsporen en prenten.

Figuur 3.1 Locatie cameraval binnen de gele cirkel voor de ingang van de dassenburcht.

3.3

GROTE LEEUWENKLAUW

Het habitat van de soort bestaat uit bermen langs onverharde wegen, akkers (graanakkers),
waterkanten (rivieroeverwallen en sloothellingen), braakliggende grond, bij veevoerkuilen,
dijken, tuinen en langs spoorwegen. Inventarisatie heeft zich geconcentreerd op delen van het
plangebied die vergelijkbaar zijn met dit habitat zoals de taluds van de terp en de berm van de
onverharde weg.
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4

RESULTATEN

4.1

ALGEMEEN

In de navolgende paragrafen zijn de verrichte waarnemingen beschreven. Op 31 januari 2021
was sprake van hoog Maaswater waarbij het gehele onderzoeksgebied door de Maas was
geïnundeerd. Het plangebied bevindt zich op een terp en dit was niet geïnundeerd. Tijdens de
overige veldbezoeken had de Maas een normale waterstand en was niets geïnundeerd. De
weersgegevensomstandigheden per veldbezoek zijn in onderstaande schema weergegeven.

4.2

Veldbezoek

Weersgegevens

31 januari 2021

Windkracht 3, droog, zwaar bewolkt, 2 °C

20 februari 2021

Windkracht 3, droog, licht bewolkt,, 16 °C

26 februari 2021

Windkracht 2, droog, licht bewolkt, 10 °C

19 maart 2021

Windkracht 3, droog, half bewolkt, 7 °C

DAS

4.2.1 BURCHT
De das is beschermd in bijlage onderdeel A bij de Wnb. Artikel 3.10 lid 1b van de Wet
natuurbescherming (Wnb) verbiedt een opzettelijke handeling die leidt tot een verslechtering
van de functionaliteit van een dassenburcht of van de functionele leefomgeving van een
dassenburcht. De soort staat in Bijlage 3 voor Tijdelijke Natuur relevante soorten, wat betekent
dat de aanvraag van een ontheffing Wnb niet nodig is, indien wordt gehandeld conform de
gedragscode.

Figuur 4.1 Situatie van de dassenburcht (gele cirkel) op 31 januari 2021. Links is zichtbaar dat de toegang naar de burcht is
geïnundeerd door de Maas. Rechts is zichtbaar het geïnundeerde toegangspad (gele pijl) van de das richting de burchtingang.

Tijdens het veldbezoek op 31 januari 2021 was er sprake van een hoge waterstand van de
Maas waarbij vrijwel het gehele gebied rondom de terp met hierop het plangebied, Zwaarveld
2 en 3 was geïnundeerd (figuur 4.1). De toegangen naar de burcht waren ook geïnundeerd.
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Tijdens het tweede veldbezoek op 20 februari 2021 bleek dat er graafactiviteit was bij een pijp
en is besloten om een cameraval te plaatsen voor de ingang van de burcht. Dit had als
resultaat dat de das is gefilmd op 20 februari 2021 en op 25 februari 2021 (figuur 4.2). De
burcht is dus bezet door de das. Daarnaast is droog gras als nestmateriaal voor de ingang
voor de burcht aangetroffen figuur 4.3). Dit is een indicatie dat de das jongen heeft.

Figuur 4.2 Foto gemaakt van de cameraval van de das voor de burcht.

Figuur 4.3 Ingang burcht met nestmateriaal.

4.2.2 PLANGEBIED
Aan de noordzijde van het plangebied zijn op 19 maart 2021 twee onderdoorgangen onder het
prikkeldraad waargenomen met dassenharen aan het prikkeldraad (figuur 4.4). Ook tijdens de
andere veldbezoeken zijn wissels waargenomen richting de twee onderdoorgangen.
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Op 19 maart 2021 zijn snuitsporen waargenomen in de struweelbeplantingen aan de
noordrand van het plangebied; de das foerageert hier. Echter, tijdens alle veldbezoeken zijn
geen dassensporen waargenomen in de rest van het plangebied (figuur 4.5). In het
onbegroeide natte zand waar de varkenstallen stonden, is het eenvoudig om prenten waar te
nemen. Desondanks zijn hier geen prenten van de das waargenomen (wel van vos, haas en
konijn). De locatie waar in de toekomst de 26 recreatiewoningen worden gebouwd, heeft geen
functie voor de das.

Figuur 4.4 Links wissel das aan de noordrand plangebied en rechts dassenharen aan prikkeldraad.

Figuur 4.5 Locatie van de belopen dassenburcht (groene stip).De gele stippen zijn dassensporen (prenten en wissels).
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4.2.3 ONDERZOEKSGEBIED
Tussen het plangebied en de burcht in lopen wissels. Ten zuidoosten van het plangebied
bevindt zich ook een wissel en snuitsporen van de das. Het gebied ten noorden en oosten van
het plangebied bestaat uit grasland met struweel en bomen wordt door de das benut als
foerageergebied.

4.3

OVERIGE GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN

4.3.1 BURCHT
Naast de das zijn in de burcht de volgende diersoorten gefilmd in de periode 20 februari tot 26
februari 2021:
• Op 23 februari 2021 is een steenmarter gefilmd die de burcht in ging. De steenmarter
is beschermd in bijlage onderdeel A bij de Wnb. De soort staat in Bijlage 3 voor
Tijdelijke Natuur relevante soorten, wat betekent dat de aanvraag van een ontheffing
Wnb niet nodig is indien wordt gehandeld conform de gedragscode. Voor de
steenmarter geldt in Limburg conform Omgevingsverordening Limburg 2014 een
vrijstelling in de periode 15 augustus - februari.
• Op 24 februari 2021 is een vos gefilmd die de burcht in ging. De vos is beschermd in
bijlage onderdeel A bij de Wnb en in Limburg geldt conform Omgevingsverordening
Limburg 2014 een jaarrond vrijstelling.
• Op meerdere dagen is een konijn gefilmd die de burcht in ging. Het konijn is beschermd
in bijlage onderdeel A bij de Wnb en in Limburg geldt conform Omgevingsverordening
Limburg 2014 een jaarrond vrijstelling.
• Op meerdere dagen is een bosmuis gefilmd voor de ingang van de burcht. De bosmuis
is beschermd in bijlage onderdeel A bij de Wnb en in Limburg geldt conform
Omgevingsverordening Limburg 2014 een jaarrond vrijstelling.
Voor de ingang van de burcht zijn knaagsporen van de bever aanwezig (figuur 4.2), maar is
de soort niet hier gefilmd.

4.3.2 PLANGEBIED
In het plangebied zijn prenten waargenomen in het onbegroeide zand van het haas, konijn en
vos. Verder zijn in de kade welke zich bevindt in het zuidelijke deel van het plangebied diverse
konijnenholen aanwezig.

4.3.3 ONDERZOEKSGEBIED
In het onderzoeksgebied zijn de volgende waarnemingen verricht:
• Op 31 januari 2021 zijn twee bevers zwemmend waargenomen toen het gebied ten
noorden van de burcht door het hoge Maaswater was geïnundeerd.
• Op 20 februari 2021 zijn knaagsporen en wissels waargenomen van de bever.
• Op 19 maart 2021 zijn in het ooibos ten noorden van het plangebied een beverburcht
aangetroffen (figuur 4.6) met hiernaar toe een wissel. In de nabijheid van de burcht
zijn veel wissels en knaagsporen van de bever aanwezig.

Página 13 van 22
Nulmeting tijdelijke natuur Zwaarveld 1 Neer - V02

Figuur 4.6 Beverburcht in ooibos ten noorden van het plangebied.

Figuur 4.7 Locatie van de beverburcht (lichtblauw stip). De lichtpaarse stippen zijn beversporen zoals wissels en knaagsporen.
De groene stip is de groeiplaats van grote leeuwenklauw.

4.4

GROTE LEEUWENKLAUW

Deze soort is tijdens de veldbezoeken niet waargenomen in het plangebied. De soort is wel
op 19 maart 2021 waargenomen op het zuidelijke talud (figuur 4.7) buiten het plangebied.
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5

TOETS WET NATUURBESCHERMING

5.1

DAS

Het deel van een burcht dat bovengronds zichtbaar is, betreft een klein deel van de burcht.
Volgens het kennisdocument das van Bij12 kan de maximale breedte van de burcht worden
geschat door ongeveer 20 meter bij de buitenste pijpingangen op te tellen. Dit omdat binnen
de 20 meterzone ondergronds de dassenburcht zich bevindt.
De bouw van de 26 recreatiewoningen heeft geen effect op de dassenburcht, omdat:
• De bouw plaats vindt buiten de 20 meter zone van de dassenburcht (figuur 5.1). Ook
vindt in deze 20 meterzone geen grondverzet of verplaatsingen met motorvoertuigen
plaats in het kader van de aanleg van de recreatiewoningen; dergelijke verplaatsingen
vinden allemaal plaats vanaf de weg Zwaarveld.
• Het plangebied bestaande uit onbegroeid zand en regenplassen heeft geen functie
voor de das.
Er is geen sprake van een overtreding Wnb met de verbodsbepalingen in artikel 3.10 bij de
bouw van 26 recreatiewoningen.

22m.

Figuur 5.1 Locatie van de belopen dassenburcht (gele stip) ten opzichte van het plangebied. De witte lijn geeft aan dat de burcht
op ca. 22m. afstand bevindt van het plangebied (rode lijn)

5.2

OVERIGE GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN

De bouw van de 26 recreatiewoningen heeft geen effect op de dassenburcht en dus ook niet
op de overige bewoners in deze burcht als steenmarter, konijn, vos en bosmuis. Er is geen
sprake van een overtreding Wnb met de verbodsbepalingen in artikel 3.10.
Het plangebied is grotendeels onbegroeid. Hoewel hier prenten en holen zijn waargenomen
van konijn, haas en vos, geldt voor deze soorten in Limburg conform Omgevingsverordening
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Limburg 2014 een jaarrond vrijstelling. Er is geen sprake van een overtreding Wnb met de
verbodsbepalingen in artikel 3.10.
Het plangebied heeft geen functie voor de bever die zijn burcht heeft ten noorden van het
plangebied, omdat enerzijds in het plangebied geen water aanwezig is en anderzijds omdat er
geen aanwezigheidssporen zijn waargenomen. Er is met betrekking tot de bever geen sprake
van een overtreding Wnb met de verbodsbepalingen in artikel 3.5.

5.3

GROTE LEEUWENKLAUW

De soort komt niet in het plangebied voor. Er is geen sprake van een overtreding Wnb met de
verbodsbepalingen in artikel 3.10.
Daarnaast kan de aanwezigheid van andere beschermde plantensoorten worden voorkomen,
omdat het plangebied grotendeels onbegroeid is en de delen die wel zijn begroeid bestaan uit
voedselrijk grasland met lokaal een struik.
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6

CONCLUSIE EN VERVOLGTRAJECT

6.1

CONCLUSIE

Op basis van de verrichte veldbezoeken in relatie tot de geplande werkzaamheden kan worden
geconcludeerd dat;
• het bouwplan geen effect heeft op het functioneel leefgebied van de das;
• het bouwplan geen effect heeft op het functioneel leefgebied van de overige soorten
grondgebonden zoogdieren (bever en steenmarter);
• het bouwplan geen effect heeft op de grote leeuwenklauw of andere beschermde
plantensoorten;
• er zal geen overtreding met de Wnb Artikel 3.10 plaats vinden als gevolg van de bouw
van 26 recreatiewoningen;
• het betekent dat het project kan worden aangemeld bij Stichting Tijdelijke Natuur.
Bovenstaand gaat uit van de bij Ecoplanning bekende projectinformatie. Indien de deze wijzigt,
kan ook de conclusie wijzigen.

6.2

VERVOLGTRAJECT

Tijdens de aanmelding bij Stichting Tijdelijke Natuur dienen de volgende documenten te
worden aangeboden aan de stichting:
• kaart van het gebied;
• voorliggende nulmeting;
• naam en contactgegevens van een portefeuillehouder die bij de initiatiefnemer
verantwoordelijk is voor naleving van de gedragscode.
• Ingangsdatum waarop het gebied onder de gedragscode komt (= dag van indiening
van alle stukken).
• document dat aantoont dat de uiteindelijke bestemming vastligt. De intentie wat er
met de grond gaat gebeuren moet blijken uit dit document;
• heldere beschrijving van de uitgangssituatie;
• heldere beschrijving van eventuele geplande inrichting of beheer (incl. onderbouwing
hoe deze de doelen van Tijdelijke Natuur niet in de weg staat of zelfs bevordert) in de
periode waarop de gedragscode van kracht is.
Maatregelen die de kans op kolonisatie en/of verdere verspreiding van flora en fauna
verkleinen, zijn niet nodig. Dat betekent dat als de das zijn burcht uitbreidt zodanig dat het
plangebied binnen de 20 meter zone van de burcht komt te liggen, gewerkt kan worden
conform de gedragscode Tijdelijke Natuur en een ontheffingsaanvraag Wnb niet nodig is.
Iedere 3 jaar wordt een flora- en fauna inventarisatie uitgevoerd door een ecologisch
deskundige.
Voorafgaand aan het verwijderen van natuur in het hele, of een deel van, het terrein wordt
door een ecologisch deskundige een flora- en fauna inventarisatie uitgevoerd. Op basis van
de aanwezige beschermde soorten, maakt de ecologisch deskundige een ecologisch
werkprotocol met als uitgangspunt de zorgplicht ten aanzien van de aanwezige soorten.
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BIJLAGE 1 KADER WET NATUURBESCHERMING

8.1

ONDERDEEL SOORTENBESCHERMING LANDELIJK

8.1.1 ALGEMEEN
Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is de Wet natuurbescherming bepalend.
De Wet natuurbescherming is gericht op het duurzaam in stand houden van natuurlijke
habitats en wilde flora en fauna in hun natuurlijke leefomgeving. Deze wet heeft de
beschermingsregels, zoals die ook in de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn
opgenomen, overgenomen en voor de Nederlandse situatie toegepast. Deze bescherming is,
afhankelijk van het beschermingsregime, in de Wet Natuurbescherming opgenomen zoals is
omschreven in de paragrafen 6.1.2 t/m 6.1.5.

8.1.2 VOGELRICHTLIJN
Soorten van de Vogelrichtlijn: Dit betreffen alle vogelsoorten die in Nederland als broedvogel,
standvogel, wintergast of doortrekker aanwezig kunnen zijn, met uitzondering van exoten en
verwilderde soorten, zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn:
• Artikel 3.1 lid 1: Het is verboden in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te
vangen.
• Artikel 3.1 lid 2: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels
te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
• Artikel 3.1 lid 3: Het is verboden eieren te rapen en deze onder zich te hebben.
•
Artikel 3.1 lid 4 en 5: Het is verboden vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet
van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort.

8.1.3 HABITATRICHTLIJN , BERN BIJLAGE II, BONN BIJLAGE I
Dit zijn alle soorten in onderdeel A van bijlage IV van de Habitatrichtlijn inclusief bijlage II van
het Verdrag van Bern en bijlage I van het Verdrag van Bonn, voor zover hun natuurlijke
verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt. In de bijlagen van de Verdragen van Bern en
Bonn worden ook vogels genoemd:
• Artikel 3.5 lid 1: Het is verboden soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te doden of te vangen.
• Artikel 3.5 lid 2: Het is verboden dieren opzettelijk te verstoren.
• Artikel 3.5 lid 3: Het is verboden eieren van dieren in de natuur opzettelijk te vernielen
of te rapen.
• Artikel 3.5 lid 4: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren
te beschadigen of te vernielen.
•
Artikel 3.5 lid 5: Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

8.1.4 NATIONAAL BESCHERMDE SOORTEN
Dit zijn soorten die genoemd zijn in bijlage A van de Wet natuurbescherming. Het betreft hier
de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en
vaatplanten voorkomend in Nederland.
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•
•
•

Artikel 3.10 lid 1a: Het is verboden soorten opzettelijk te doden of te vangen.
Artikel 3.10 lid 1b: Het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen
van dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
Artikel 3.10 lid 1c: Het is verboden plantensoorten in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te
ontwortelen of te vernielen.

Een project kan in strijd zijn met de Wet natuurbescherming wanneer een ruimtelijke ingreep
direct of indirect leidt tot het aantasten van verblijf- en/of rustplaatsen van de aangewezen,
niet vrijgestelde beschermde soorten of hun leefgebied. Afhankelijk van de ingreep en de soort
kan dan een ontheffing noodzakelijk zijn. Ontheffingen worden slechts verleend wanneer er
geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat, de ingreep vanwege een in de
wet genoemd belang dient plaats te vinden en de gunstige staat van instandhouding van de
soort niet in gevaar komt. Vaak worden
hierbij mitigerende en compenserende maatregelen gevraagd.

8.1.5 WETTELIJKE BELANGEN
Om een ontheffing te krijgen voor soorten van de Vogelrichtlijn moet worden voldaan aan een
van de volgende belangen:
• Wanneer de volksgezondheid en/of de openbare veiligheid in het geding is.
• Wanneer de veiligheid van het luchtverkeer in het geding is.
• Ter bescherming van flora en fauna. Voor nationaal beschermde soorten geldt:
•
Er is sprake van een bij de wet genoemd belang. Zorgplicht Voor alle aanwezige
soorten geldt volgens de Wet natuurbescherming altijd de zorgplicht (artikel 1.11). De
zorgplicht schrijft voor dat we nadelige gevolgen voor inheemse planten en dieren
moeten voorkomen – of ze nu beschermd zijn of niet – en zorgvuldig met onze
omgeving om moeten gaan. Deze zorgplicht geldt voor iedereen.

8.2

ONDERDEEL SOORTENBESCHERMING LIMBURGSE INVULLING

De provincie Limburg heeft beleidsregels opgesteld in het document Beleidsregels ten
behoeve van de passieve soortenbescherming onder de Wnb in Limburg (6 december 2017,
Limburg) voor soorten die beschermd zijn binnen de Vogelrichtlijn of bijlage onderdeel A bij de
Wnb, te weten:
• De broedvogels zijn ingedeeld in de categorieën 1 t/m 4:
➢ Hiervan is het nest van de vogelsoorten horende tot de categorieën 1 t/m 3
jaarrond beschermd (schema 2.1);
➢ Categorie 4 zijn de nesten van plaats trouwe vogels die over voldoende
flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen indien de nestplaats
verloren gaat, maar dusdanig kwetsbaar zijn dat de functionaliteit niet in het
geding mag komen.
• Voor soorten in bijlage onderdeel A bij de Wnb geldt de Omgevingsverordening
Limburg 2014 bijlage III bij paragraaf 3.8 “Vrijstelling dieren bij ruimtelijke ontwikkeling
en bestendig beheer of onderhoud” zijn soorten opgenomen waarvoor in Limburg een
(gedeeltelijke) vrijstelling geldt (schema 2.2).
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•

Artikelen 4.3 en 4.4 lid 2: Soms is het voor de ontwikkeling erg moeilijk om een
aanvullend onderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld als gezien de doorlooptijd die dit
met zich mee brengt een toegekende subsidie komt te vervallen of
veiligheidsaspecten er aan in de weg staan. In dergelijke omstandigheden zijn GS
van mening dat er sprake is van een dermate uitzonderingssituatie dat de
initiatiefnemer een ontheffingsaanvraag kan doen alsof de mogelijk aanwezige
soorten daadwerkelijk aanwezig zijn. De initiatiefnemer moet in zo’n geval een
aanpak overleggen waaruit blijkt voor welke soorten hij deze aanpak volgt, wat de
maximaal verwachte dichtheden van de soorten zijn en welke maatregelen uitgevoerd
gaan worden.

Nederlandse naam

Categorie vaste nesten

Boerenzwaluw

2

Boomvalk

3

Bosuil

2

Gierzwaluw

2

Grote gele kwikstaart

2

Havik

3

Huismus

2

Huiszwaluw

2

Kerkuil

1

Oehoe

1

Ooievaar

2

Ransuil

3

Raaf

3

Rode wouw

3

Roek

1

Slechtvalk

2

Steenuil

1

Torenvalk

3

Wespendief

3

Zwarte wouw

3

Schema 2.1 Jaarrond beschermde vogelnesten Wnb Beleidsregels Passieve Soortenbescherming.
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Nederlandse naam

Periode vrijstelling

Aardmuis

Gehele jaar

Bosmuis

Gehele jaar

Bunzing

Gehele jaar

Bruine kikker

Gehele jaar

Dwergmuis

Gehele jaar

Dwergspitsmuis

Gehele jaar

Eekhoorn

Maart- april en juli tot en met november

Egel

Gehele jaar

Gewone bosspitsmuis

Gehele jaar

Gewone pad

Gehele jaar

Haas

Gehele jaar

Hazelworm

Juli, augustus en september

Hermelijn

Gehele jaar

Huisspitsmuis

Gehele jaar

Kleine watersalamander

Gehele jaar

Konijn

Gehele jaar

Levendbarende hagedis

15 augustus tot en met 15 oktober

Meerkikker

Gehele jaar

Middelste groene kikker

Gehele jaar

Ondergrondse woelmuis

Gehele jaar

Ree

Gehele jaar

Rosse woelmuis

Gehele jaar

Steenmarter

15 augustus tot en met februari

Tweekleurige bosspitsmuis

Gehele jaar

Veldmuis

Gehele jaar

Vos

Gehele jaar

Wezel

Gehele jaar

Woelrat

Gehele jaar

Schema 2.2 Vrijgestelde soorten provincie Limburg bij ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer of onderhoud
volgens de Omgevingsverordening Limburg 2014.
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