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1. QUICK-SCAN FLORA- & FAUNAWET  
 
 
 
 
1.1 Aanwezigheid beschermde soor-

ten beoordeeld 

In verband met het voornemen tot de geplande 
nieuwbouw van een loods voor de opslag van 
uien aan de Hannie Schaftweg 12 te Emme-
loord, heeft Eelerwoude, in opdracht van Team 
2 Studio voor de bouwkunst BV, in deze me-
vrouw F. Bijlsma, een quick-scan in het kader 
van de Flora- en faunawet uitgevoerd. Op 18 
maart 2010 heeft een veldbezoek plaatsgevon-
den. Doel van dit veldbezoek is om een beeld 
te krijgen van de aanwezige habitats en de 
daar voorkomende beschermde dier- en plan-
tensoorten. Op basis van de resultaten van dit 
veldbezoek aangevuld door bij Eelerwoude be-
kende gegevens uit verspreidingsatlassen en 
waarnemingssites (internet), worden uitspraken 
gedaan over de (mogelijke) effecten van de 
voorgenomen plannen op beschermde soorten 
en de eventueel noodzakelijk te nemen ver-
volgstappen. Voor deze quick-scan is geen 
soortgerichte inventarisatie uitgevoerd. 
 
De ligging van het plangebied is weergegeven 
in figuur 1. 

 
Figuur 1. Ligging plangebied aan de Hannie Schaft-
weg 12 te Emmeloord (rode vierkant) (bron: Google 
Maps) 
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2. HERINRICHTINGVOORNEMEN 
 
 
 
 
2.1 Nieuwbouw loods en uitbreiding 

perceel 

Het plangebied, circa 4 ha groot, is gelegen 
aan de Hannie Schaftweg 12 te Emmeloord. 
Het terrein is eigendom van het bedrijf Water-
man Onions BV. Op de locatie zal naast de be-
staande loods een opslagloods worden ge-
bouwd. De geplande loods heeft een afmeting 
van 40x150 m. Hiernaast wordt het perceel uit-
gebreid met ca. 20.000 m2. De bestaande erf-
beplanting zal worden verwijderd en een nieu-
we groenstrook zal hiervoor in de plaats komen 
met (indien mogelijk) bomen en struiken uit de 
huidige houtsingels en deels nieuwe beplanting 
(zie figuur 2). 
 

Figuur 2. Plangebied aan de Hannie Schaftweg te 
Emmeloord (blauw is bestaande loods, groen de te 
realiseren loods, paars het bestaande woonhuis en 
grijs de uitbreiding van het perceel) 
 
In dit rapport wordt het flora- en faunaonder-
zoek omschreven die in dit kader uitgevoerd is. 
 
2.2 Plangebied  

Op het erf staat een woonhuis en een loods. 
Aan de zuidkant van de loods is het erf verhard 
met beton, zodat dit o.a. door vrachtverkeer kan 
worden gebruikt voor het in- en uitladen van 

goederen. Rond het plangebied liggen sloten 
en er is een erfafscheiding in de vorm van een 
houtwal aanwezig. Ook zijn er verschillende 
borders met vakbeplanting/gecultiveerde 
heesters, o.a. rond het woonhuis. Het plange-
bied wordt omsloten door weilanden en ak-
kerbouwgronden. 
 
Onderstaande foto’s geven een impressie van 
het plangebied. 

 
Foto 1. Plangebied (kijkend in noordelijke richting) 

 
Foto 2. Bedrijventerrein voor vrachtverkeer met 
erfsingel (links) en woonhuis (rechts) 
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Foto 3. Erfsingel en sloot aan de noordzijde van het 
plangebied, plaats waar de loods wordt gerealiseerd 
 

 
Foto 4. Bedrijventerrein zuidzijde met links de be-
staande loods 
 
 
2.3 Natuurgebieden in nabije omge-

ving 

Het plangebied ligt op voldoende afstand (circa 
5,5 km) vanaf het dichtstbijzijnde Natura 2000 
gebied (Ketelmeer en Vossemeer). Gezien de 
voorgenomen werkzaamheden en de afstand 
tot dit Natura 2000 gebied is er geen externe 
negatieve invloed te verwachten. Toetsing aan 
de Natuurbeschermingswet is daarom niet van 
toepassing.  
 
Daarnaast ligt het plangebied op voldoende 
afstand (circa 2 km) vanaf de Urkervaart. Deze 
vaart is aangewezen als verbindingszone en 
heeft daarmee een EHS-status (Ecologische 
Hoofdstructuur) (zie figuur 3). Omdat de voor-
genomen werkzaamheden van korte duur zijn 

en er reeds verstorende factoren aanwezig 
zijn (o.a. de autosnelweg A6), is er geen in-
vloed te verwachten op de nabij gelegen EHS. 
Een EHS-toets is daarom niet van toepassing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3. Onderzoekslocatie (rode vierkant), nabij 
EHS gebieden (groene vlakken). Oranje cirkel is de 
grens van een onderzoeksselectie (diameter 4 ki-
lometer). (bron: min. LNV) 
 
 
2.4 Flora- & faunawet 

De Flora- en faunawet richt zich op de be-
scherming van soorten. Deze wet gaat uit van 
het 'nee, tenzij'-principe. Bepaalde handelin-
gen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij 
beschermde soorten in het geding zijn, zijn 
slechts bij uitzondering en onder voorwaarden 
mogelijk. Centraal hierbij staat de zorgplicht. 
De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoen-
de zorg’ in acht moet nemen voor alle in het 
wild voorkomende planten en dieren en hun 
leefomgeving. 
 
De Flora- en faunawet hanteert een driedeling 
in beschermingscategorieën: 
1. tabel 1-soorten: de meest algemene 

soorten waarvoor een vrijstellingsre-
geling geldt bij ruimtelijke ontwikkelin-
gen. Dit betekent dat voor deze soor-
ten geen ontheffing hoeft te worden 
aangevraagd. 

2. tabel 3-soorten: strikt beschermde 
soorten: de Habitatrichtlijnsoorten en 
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een selectie van de zwaardere catego-
rieën van de Rode Lijst 

3. tabel 2-soorten: een tussencategorie, 
de resterende beschermde soorten. 
Hiervoor geldt een vrijstelling wanneer 
wordt gehandeld volgens een goedge-
keurde gedragscode. In andere geval-
len kan voor deze soorten een onthef-
fing noodzakelijk zijn. 

 
Vogels nemen in de Flora- en faunawet een 
bijzondere positie in. Ze worden tijdens het 
broedseizoen beschermd door de Flora- en 
faunawet. Voor het verstoren van broedende 
vogels geldt een zware toets vergelijkbaar met 
tabel 3-soorten. Daarnaast zijn voortplantings- 
en vaste rust- of verblijfplaatsen van een aantal 
vogelsoorten jaarrond beschermd (mits niet 
definitief verlaten). Het betreft nesten van 
boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwik-
staart, havik, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, 
roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief 
en zwarte wouw. 
 
Voor een nadere toelichting op de Flora- en 
faunawet wordt verwezen naar bijlage 1. 
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3. SOORTBESCHERMING 
 
 
 
 
3.1 Eén veldbezoek afgelegd 

Het veldbezoek is uitgevoerd 18 maart 2010. 
Dit heeft overdag plaatsgevonden. Het bezoek 
was erop gericht om te beoordelen of het plan-
gebied geschikte biotopen bevat voor be-
schermde dier- en plantensoorten. Hiervoor is 
het plangebied en de nabije omgeving onder-
zocht op potentiële leef- en groeiplaatsen van 
beschermde dier- en plantensoorten.  
 
Naast de informatie die verkregen is door mid-
del van het veldbezoek, is gebruik gemaakt van 
vrij opvraagbare gegevens van het Natuurloket. 
Verder is van bestaande literatuur (versprei-
dingsatlassen e.d.) gebruik gemaakt. Er zijn 
geen gegevens aangekocht van bijvoorbeeld 
PGO’s (Particuliere Gegevensverzamelende 
Organisaties). Zie de literatuurlijst voor een vol-
ledige weergave van de geraadpleegde litera-
tuur. 
 
 
3.2 Beschermde soorten  

3.2.1 Geen beschermde planten aangetrof-
fen 

 
Het plangebied is gelegen in kilometerhok 179-
521. Uit gegevens van het Natuurloket (1975-
1990) blijkt dat het kilometerhok waarbinnen het 
plangebied ligt, matig op vaatplanten is onder-
zocht.  
 
Verspreidingsgegevens (bron: Atlas van de Ne-
derlandse Flora) vermelden voor het kilometer-
hok waarbinnen het plangebied is gelegen, 
waarnemingen van de beschermde soort grote 
kaardenbol (tabel 1-soort).  
 

Het plangebied bevat akkerbouwgrond voor 
het telen van uien. Tussen de verschillende 
percelen liggen sloten met langs de kanten 
verschillende algemene plantensoorten zoals 
rood zwenkgras, veldkers, mannagras, paar-
denbloem en kruipende boterbloem.  
 
Er is daarnaast een houtwal in het plangebied 
aanwezig die bestaat uit soorten als beuk, 
berk, wilg, sneeuwbal, els en verschillende 
soorten coniferen. In de borders staan geculti-
veerde planten en struiken.  
 
Beschermde plantensoorten, zoals de grote 
kaardenbol, zijn binnen het plangebied niet 
aangetroffen en worden op basis van de aan-
getroffen biotopen evenmin verwacht aange-
zien geschikte groeiplaatsen ontbreken.  
 
3.2.2 Vaste broed-, rust- en verblijfplaat-

sen van vogels vastgesteld 
 
Uit gegevens van het Natuurloket (1996-2007) 
blijkt dat het kilometerhok 179-521 matig is 
onderzocht op watervogels en niet op broed-
vogels.  
 
Tijdens het veldbezoek zijn de algemene vo-
gelsoorten houtduif, graspieper, ekster, kievit 
en merel aangetroffen. Deze soorten vlogen 
over. Hiernaast zijn in de directe omgeving 
van het plangebied vink en merel waargeno-
men (zangwaarneming). In de oostelijke 
houtwal is een heggemus aangetroffen 
(zangwaarneming). 
 
In de beplanting van de houtwal zijn verschil-
lende nesten aangetroffen van houtduif, zang-
lijster en zwarte kraai. 
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Foto 5. Aangetroffen houtduifnest in de houtwal aan 
de noordzijde van het plangebied 
 
De in het plangebied aanwezige opgaande co-
niferen kunnen mogelijk slaapgelegenheid bie-
den aan de ransuil en houtduif en daarnaast 
nestgelegenheid voor de verschillende zangvo-
gels. Er zijn hiervoor geen aanwijzingen gevon-
den tijdens het veldbezoek. 
 
De bestaande loods bevat veel nestplaatsen 
van huismussen. Tijdens het onderzoek zijn 
meerdere roepende mannetjes gehoord en ge-
zien, en op sommige plaatsen was nestmateri-
aal zichtbaar (zie foto 6).  

 
Foto 6. Nestmateriaal van een huismusnest 
 
3.2.3 Leefgebied algemene grondgebonden 

zoogdieren 
 
Uit gegevens van het Natuurloket (1997-2007) 
blijkt dat het kilometerhok 179-521 slecht is on-
derzocht op zoogdieren. Er zijn twee tabel 1- 
soorten aangetroffen. Natuurloket meldt niet om 
welke soorten dit gaat. 
 

Uit verspreidingsgegevens van de Zoogdier-
vereniging blijkt dat binnen het uurhok 175-
520 (5x5 km) waarin het plangebied ligt, na 
2002 algemene soorten zijn aangetroffen als 
konijn en egel. Er worden geen waarnemin-
gen vermeld van strikt beschermde soorten. 
 
Egels en kleine marterachtigen kunnen moge-
lijk gebruik maken van het plangebied als foe-
rageergebied. Het plangebied is daarnaast 
geschikt als leef- en foerageergebied voor 
(spits)muizen. Er zijn binnen het plangebied 
veel muizengangen waargenomen. 
 
Op basis van de aangetroffen omgevingskwa-
liteit worden binnen het plangebied geen strikt 
beschermde grondgebonden zoogdieren ver-
wacht.  
 
3.2.4 Foerageergebied en verblijfplaatsen 

vleermuizen 
 
Uit gegevens van het Natuurloket (1997-2007) 
blijkt dat het kilometerhok 179-521 slecht is 
onderzocht op vleermuizen. Uit de Atlas van 
de Nederlandse vleermuizen (1986-1993) 
blijkt dat de meervleermuis, watervleermuis, 
gewone dwergvleermuis en laatvlieger zijn 
vastgesteld in het uurhok waarbinnen het 
plangebied ligt.  
 
Tijdens het onderzoek zijn een aantal bomen 
aangetroffen die holten bevatten, deze zijn 
echter ongeschikt als verblijfplaats voor vleer-
muizen.  
 
De houtwallen in het plangebied bieden be-
perkte mogelijkheden voor vleermuizen als 
foerageergebied.  
 
3.2.5 Gebied ongeschikt voor amfibieën 
 
Uit gegevens van het Natuurloket (1992-2007) 
blijkt, dat het kilometerhok 179-521 niet is on-
derzocht op amfibieën.  
 
Uit de gegevens van het RAVON Waarnemin-
genoverzicht 2008 blijkt dat er in het uurhok 
waarbinnen het plangebied ligt de algemene 
soorten kleine watersalamander, gewone pad, 
bruine kikker en groene kikker ‘complex’ zijn 
waargenomen. Daarnaast meldt dit overzicht 
waarnemingen van de rugstreeppad (tabel 3-
soort).  
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De sloten binnen het plangebied bieden be-
perkte mogelijkheden voor algemene (tabel 1) 
amfibiesoorten, zoals de bruine kikker, als leef- 
en voortplantingsgebied.  
 
De sloten zijn echter van onvoldoende kwaliteit 
voor de strikt beschermde soorten als de rug-
streeppad. Tijdens het veldbezoek was de wa-
terdiepte ongeveer 10 cm en het water veelal 
vol groene algen. Het water is daarnaast niet 
permanent aanwezig. 
 
Op basis van de aangetroffen omgevingskwali-
teiten worden geen strikt beschermde amfibie-
soorten binnen het plangebied verwacht.  
 
3.2.6 Gebied ongeschikt voor reptielen 
 
Uit gegevens van het Natuurloket (1992-2007) 
blijkt dat het kilometerhok 179-521 niet is on-
derzocht op reptielen. Natuurloket maakt geen 
melding van beschermde soorten.  
 
Het RAVON Waarnemingsoverzicht 2008 meldt 
geen beschermde reptielen voor het uurhok 
waarbinnen het plangebied ligt. 
 
Het plangebied biedt geen mogelijkheden voor 
reptielen als landhabitat. Er bevinden zich in 
het plangebied geen omstandigheden (bijv. 
mestvaalt) die geschikt zouden kunnen zijn als 
voortplantingsbiotoop van reptielen.  
 
Op basis van de aangetroffen omgevingskwali-
teiten worden geen beschermde reptielsoorten 
binnen het plangebied verwacht.  
 
3.2.7 Gebied ongeschikt voor vissen 
 
Uit gegevens van het Natuurloket (1992-2007) 
blijkt dat het kilometerhok 179-521 niet is on-
derzocht op vissen. Het RAVON Waarnemin-
genoverzicht (2008) laat voor het uurhok 175-
520 waarnemingen zien van de algemene soor-
ten baars, blankvoorn, giebel, kolblei, paling, 
tiendoornige stekelbaars en winde. Hiernaast 
de tabel 2-soort kleine modderkruiper. 
 
Omdat er in het plangebied geen vijvers aan-
wezig zijn, en de aanwezige sloten niet perma-
nent waterhoudend zijn, is het plangebied on-
geschikt voor vissen. 
 

3.2.8 Overige beschermde soorten niet 
verwacht 

 
Uit gegevens van het Natuurloket (1993-2008) 
blijkt dat het kilometerhok 179-521 niet goed 
is onderzocht op vlinders en libellen.  
 
Uit verspreidingsgegevens zoals vermeld in 
‘De dagvlinders van Nederland’ blijkt dat er 
geen dagvlinders zijn waargenomen in het 
uurhok waarbinnen het plangebied ligt.  
 
Verspreidingsgegevens van waarnemingssi-
tes vermelden geen waarnemingen van libel-
lensoorten in de directe omgeving van het 
plangebied. Vanwege het ontbreken van ge-
schikte biotopen worden strikt beschermde 
libellensoorten ook niet verwacht binnen het 
plangebied. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten uit 
de overige soortgroepen aangetroffen. Zeld-
zame, beschermde of Rode Lijstsoorten zijn 
niet aangetroffen tijdens het veldbezoek. Be-
langrijke reden hiervan is dat het veldbezoek 
in de winterperiode is uitgevoerd. Op basis 
van de aangetroffen omgevingskwaliteiten 
worden deze soorten eveneens niet verwacht 
binnen het plangebied.  
 
De overige in de Flora- en faunawet opgeno-
men (strikt beschermde) soorten zijn dusdanig 
zeldzaam en grotendeels gebonden aan spe-
cifieke biotopen zoals heide, hoogveen, laag-
veen en beken, dat het onwaarschijnlijk is dat 
het plangebied voor deze soorten een functie 
vervuld.  
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4. CONCLUSIE 
 

 

 
 
 

 
 

4.1 Enkele algemene soorten ver-
wacht 

Naar aanleiding van deze quick-scan Flora- en 
faunawet, wordt geconcludeerd dat het plange-
bied deel uitmaakt van het leefgebied van een 
beperkt aantal beschermde, maar algemene 
soorten. Door het herinrichtingvoornemen wor-
den het leefgebied en de verblijfplaatsen van 
enkele algemeen voorkomende tabel 1-soorten 
verstoord of vernietigd. Men dient daarom bij de 
ruimtelijke ontwikkeling de zorgplicht in acht te 
nemen (zie bijlage 1). Negatieve effecten op 
populaties van deze algemene soorten worden 
niet verwacht. 
 
 
4.2 Strikt beschermde soorten niet 

verwacht 

Uit literatuuronderzoek is gebleken dat er in de 
omgeving van het plangebied meerdere strikt 
beschermde soorten uit de groep van vaatplan-
ten, amfibieën, vleermuizen en vissen zijn vast-
gesteld. Door het ontbreken van geschikte bio-
topen voor de strikt beschermde soorten wor-
den deze niet verwacht binnen het plangebied. 
Nader onderzoek naar het voorkomen van deze 
soorten is niet noodzakelijk. 
 
 
4.3 Nader onderzoek naar vleermui-

zen niet nodig  

De houtwallen in het plangebied bieden beperk-
te mogelijkheden voor vleermuizen als foera-
geergebied. Vleermuizen worden echter binnen 
het plangebied niet verwacht gezien de aange-
troffen omgevingskwaliteiten, de aanwezige 
verlichting en het ontbreken van geschikte 
vliegroutes van en naar het plangebied (weg-
begeleidende beplanting). Binnen het plange-
bied zijn daarnaast geen geschikte potentiële 
verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig. 
Vleermuizen ondervinden dan ook geen nadeli-
ge effecten door het herinrichtingvoornemen. 
 

4.4 Beschermde vogelnesten 

Tijdens het veldbezoek zijn meerdere nest-
plaatsen van algemene vogelsoorten aange-
troffen.  
 
Voor alle inheemse vogelsoorten geldt vanuit 
de Flora- en faunawet een verbod op hande-
lingen die nesten of eieren beschadigen of 
verstoren. Ook handelingen die een vaste 
rust- of verblijfplaats van beschermde vogels 
verstoren zijn niet toegestaan.  
 
Naast de nesten van algemene vogelsoorten 
zijn er ook huismusnesten aangetroffen in de 
loods binnen het plangebied. De nesten van 
de huismus zijn jaarrond beschermd. Er wor-
den echter geen gebouwen gesloopt. Hierdoor 
blijven de nesten behouden. Er hoeft geen 
nader onderzoek plaats te vinden naar het 
terreingebruik van de huismus. 
 
Verstorende werkzaamheden mogen echter 
alleen buiten het broed-/voortplantingsseizoen 
uitgevoerd worden1. Ten tijde van het veldbe-
zoek werden de nesten nog niet bebroed; eie-
ren zijn niet aangetroffen in de nesten.  
 
Wanneer de werkzaamheden buiten het 
broedseizoen worden uitgevoerd is voor vo-
gels geen ontheffing noodzakelijk (LNV ver-
leend zelden een ontheffing voor het versto-
ren van broedende vogels in het kader van 
ruimtelijke ontwikkelingen). Indien de werk-
zaamheden voor aanvang van het broedsei-
zoen beginnen en constant doorgaan tijdens 
het broedseizoen, hoeft er eveneens geen 
ontheffing te worden aangevraagd. 
 
 

                                                   
 
1 Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode 
gehanteerd in het kader van de Flora- en faunawet. Van 
belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de 
periode. 
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4.5 Advies  

Vanwege de aangetroffen vogelnesten die niet 
verstoord mogen worden, moeten werkzaam-
heden buiten het broedseizoen worden verricht 
wat voor de meeste vogelsoorten duurt van 
medio maart tot medio juli. Gezien het feit dat 
de winter extreem lang heeft geduurd, de na-
tuur dientengevolge wat later op gang komt is 
het in dit geval acceptabel om tot uiterlijk 1 april 
de betrokken bosschages/bomen te verwijde-
ren. Dit mede gezien het feit dat geen eieren of 
broedgevallen zijn aangetroffen. De wet ver-
biedt overigens het verstoren en vernietigen 
van broedende vogels en hun eieren. 
 
Indien wordt voorkomen dat zich een broedge-
val vestigt kan ook geen overtreding van de wet 
plaatsvinden. Een optie is om gedurende het 
broedseizoen vestiging van nesten te voorko-
men door permanent te verstoren. 
 
Doordat niet de gehele boswal zal worden ge-
kapt en in het herinrichtingvoornemen 
groenelementen met o.a. besheesters zullen 
worden aangeplant, wordt het gebied aantrek-
kelijker gemaakt voor de verschillende vogel-
soorten en insecten die er voortplantingsmoge-
lijkheden en hun voedsel kunnen vinden.  
 
 
4.6 Afbakening 

De initiatiefnemer of opdrachtgever is verant-
woordelijk voor het gebruik van de rapportage. 
Eelerwoude aanvaardt dan ook geen aanspra-
kelijkheid voor de inhoud, interpretaties of con-
clusies indien gebruik wordt gemaakt van deel-
aspecten van deze rapportage zonder verwij-
zing naar de volledige rapportage. Bovendien 
aanvaardt Eelerwoude geen aansprakelijkheid 
voor kosten en vertraging die optreden als ge-
volg van het voorkomen van beschermde flora 
en fauna. 
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BIJLAGE 1. NATUURWETGEVING 
 
 
 
 
Inleiding 
Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. In deze wet, gepubliceerd op 14 juli 1998 in het Staatsblad 402, 
is de soortbescherming geregeld van in Nederland inheemse in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. De wet sluit aan 
op de Europese natuurregelgeving (Natura 2000). De wet is in plaats gekomen voor de Jachtwet, de Vogelwet 1936, de soor-
tenparagraaf uit de Natuurbeschermingswet, de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten en de soortbescherming-
component uit de Europese Habitatrichtlijn en de Europese Vogelrichtlijn. Deze Europese soortenbescherming heeft met de 
Flora- en faunawet dus een Nederlandse vertaling gekregen. 
 
Zorgplicht 
De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en diersoorten, van de 36.000 soorten die in Ne-
derland voorkomen. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan 
(het ‘nee, tenzij-principe’). Centraal staat hierbij de zorgplicht, wat inhoudt dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen 
voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. De wet erkent hierbij de intrinsieke waarde van de in 
het wild voorkomende dier- en plantensoorten. Alle soorten hebben een eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de biodi-
versiteit. Dat betekent dat voor de wet alle dieren en planten van onvervangbare waarde zijn en dat daar dus zorgvuldig mee 
omgegaan moet worden. Het gevolg is onder andere, dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat door zijn han-
delen of nalaten nadelige gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen 
achterwege te laten, dan wel naar redelijkheid alle maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen, deze zoveel mogelijk 
te beperken of ongedaan te maken. 
 
Beschermde soorten 
Via de Flora- en faunawet worden de volgende planten- en diersoorten beschermd:  
▪ ruim 100 inheemse plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 
▪ alle soorten vogels die van nature op het grondgebied van de lidstaten van de EU in het wild voorkomen; 
▪ alle zoogdieren die van nature in Nederland in het wild voorkomen, met uitzondering van bruine rat, zwarte rat en 

huismuis; 
▪ alle amfibieën en reptielen die van nature in Nederland in het wild voorkomen; 
▪ vissen, en schaal- en schelpdieren voor zover ze niet onder de Visserijwet vallen; 
▪ bepaalde soorten insecten (bijvoorbeeld vlinders, libellen en mieren); 
 
Als beschermde inheemse soort kunnen door middel van algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. Het gaat om 
soorten die van nature in Nederland voorkomen en: die in hun voortbestaan bedreigd of gevaar lopen in hun voortbestaan be-
dreigd worden; mogelijk in hun voortbestaan bedreigd worden door overmatige benutting en die uit Nederland zijn verdwenen, 
maar waarvan de kans op terugkeer reëel is. 
 
Verbodsbepalingen 
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten op die instandhouding 
voorkomen worden. Welke negatieve effecten dat precies zijn, kan niet in een lijst opgesomd worden. Dat is afhankelijk van 
soort, locatie en aard van de ingreep. Om die bescherming toch enigszins concreet te maken, zijn een aantal voor planten en 
dieren schadelijke handelingen als verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet opgenomen. De belangrijkste artikelen zijn: 
▪ Artikel 8: het is verboden beschermde planten te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 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. 
Artikel 12: het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen 
of te vernielen. 

 
Ontheffing  
Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten, is een ontheffing of vrijstelling nodig op de 
in de wet gestelde verbodsbepalingen (artikel 8 tot en met 18). In artikel 75 van de Flora- en faunawet wordt de mogelijkheid 
geboden om ontheffing aan te vragen op de verbodsbepalingen.  
De bevoegdheid om een ontheffing te verlenen in het kader van artikel 75 van de Flora- en faunawet ligt bij de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een aanvraag tot ontheffing kan worden ingediend bij Dienst Regelingen van het Minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
Bij de ontheffingverlening gelden, afhankelijk van de status van de soort, verschillende voorwaarden waaraan voldoen moet 
worden. Onderscheid wordt gemaakt in een lichte toets en een uitgebreide toets. 
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De lichte toets geldt voor algemene soorten en overige soorten (categorie 1 en 2; zie vrijstelling). De lichte toets houdt in dat de 
werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk aan de gunstige staat van 
instandhouding). 
 
De uitgebreide toets geldt voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn zijn opgenomen, voor soorten van bijlage 1 AMvB 
artikel 75 en voor beschermde vogelsoorten (categorie 3; zie vrijstelling). De uitgebreide toets houdt in dat: 
▪ de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk aan de gunstige 

staat van instandhouding) en  
▪ er geen alternatief is voor de activiteiten en 
▪ er sprake is van groot maatschappelijk belang (zoals volksgezondheid, openbare veiligheid et cetera) en 
▪ de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat er sprake is van zorgvuldig handelen. 
 
Vrijstelling 
In het ‘Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 
van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen’, ook wel AMvB artikel 75 genoemd, zijn (onder andere) een aantal 
wijzigingen rondom ontheffingen en vrijstellingen beschreven. In het kort houdt de wijziging in dat niet altijd meer een ontheffing 
noodzakelijk is. De vrijstellingsregeling bevat vrijstellingen voor activiteiten die vallen onder: 
▪ bestendig beheer en onderhoud (ook in landbouw en bosbouw),  
▪ bestendig gebruik en  
▪ ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.  
Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen. Hierbij is onder-
scheid gemaakt in drie categorieën, waarin soorten zijn ingedeeld op basis van zeldzaamheid en kwetsbaarheid. 
 
Tabel 1 – Algemene soorten 
Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Als de werkzaamheden of activiteiten vallen onder de hierboven 
beschreven activiteiten, dan geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen van Artikel 8 tot en met 12 van de Flora- en fauna-
wet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets. Uiteraard 
geldt wel de algemene zorgplicht.  
 
Tabel 2 – Overige soorten 
Deze soorten genieten een zwaardere bescherming. Er geldt alleen een vrijstelling als sprake is van werkzaamheden of activi-
teiten zoals hierboven beschreven én indien gehandeld wordt volgens een, door de Minister van LNV, goedgekeurde gedrags-
code. Indien niet gewerkt wordt volgens een gedragscode, kan het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk zijn. De aan-
vraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets.  
 
Tabel 3 – Soorten, genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 AMvB artikel 75 
Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Ook al is sprake van werkzaamheden zoals hierboven beschreven, dan 
hangt het van de precieze aard van de werkzaamheden af of een vrijstelling met gedragscode geldt, of een ontheffing noodza-
kelijk is. Voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt altijd dat voor deze soorten een ontheffing moet worden aangevraagd. 
De aanvraag wordt beoordeeld volgens de uitgebreide toets. 
 
Vogels 
Vogelsoorten zijn niet opgenomen in de hierboven genoemde categorieën. Alle vogels in Nederland zijn gelijk beschermd, con-
form de Vogelrichtlijn. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of verontrust, of waarvoor nesten 
of vaste- rust en verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden. Voor werkzaam¬heden of activiteiten zoals hierboven ge-
noemd geldt een vrijstelling, indien gehandeld wordt volgens een, door de Minister van LNV, goedgekeurde gedragscode. In-
dien niet gewerkt wordt volgens een gedragscode, is het aanvragen van een ontheffing noodzakelijk. De aanvraag wordt beoor-
deeld volgens de uitgebreide toets. 
 
Nesten van de volgende soorten worden, mits niet definitief verlaten, aangemerkt als jaarrond beschermde voort-plantings- 
en/of vaste rust- en verblijfplaats: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, 
roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw. Voor aantasting van deze nest-/rustplaatsen of de functionele 
omgeving hiervan (bijvoorbeeld het bijbehorende foerageergebied) kan per oktober 2009 geen ontheffing meer worden verkre-
gen voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling én geen ontheffing voor 
de zogenaamde ‘dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard 
en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten’. Dit betekent dat vóór het uitvoeren van de ingreep, maatregelen moeten worden 
getroffen om de functionaliteit van de nest- en/of rustplaats te waarborgen. 
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