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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Gorinchem wil het bedrijventerrein Groote Haar realiseren ten noorden van haar 

gemeente (figuur 1). Rondom het bedrijventerrein worden echter meerdere ruimtelijke plannen 

ontwikkeld die ook niet binnen het vigerende bestemmingsplan passen (figuur 2). Een bestem-

mingsplanwijziging is noodzakelijk. 

 

In het kader van een bestemmingsplanwijziging is het noodzakelijk een natuurtoets uit te voe-

ren. In 2004 heeft reeds een natuurtoets plaatsgevonden voor het bedrijventerrein. Omdat deze 

natuurtoets verouderd is en het plangebied vergroot is, is het noodzakelijk de oude natuurtoets te 

actualiseren en uit te breiden.  

 

Het doel van de voorliggende natuurtoets is het vaststellen of procedures vanuit de natuurwet- 

en regelgeving doorlopen moeten worden 

 

1.2 Werkwijze 

Voor het uitvoeren van deze natuurtoets zijn de volgende stappen doorlopen: 

• het uitvoeren van een bureaustudie door gebruik te maken van diverse naslagwerken en di-

rect beschikbare gegevens van het Natuurloket, stichting RAVON, de “Natuur- en Vogel-

wacht Albasserwaard” en de provincie Zuid-Holland; 

• het brengen van een veldbezoek om op basis van expert judgement de habitatgeschiktheid en 

de potentie van het plangebied te bepalen;  

• het uitvoeren van veldinventarisaties naar flora, vissen en amfibieën, weidevogels en vleer-

muizen.  

• analyseren van de effecten van de voorgenomen werkzaamheden op de aanwezige be-

schermde natuurgebieden en soortgroepen;  

• vaststellen of verdere procedures in het kader van de natuurwetgeving doorlopen moeten 

worden. 

Figuur 1: locatie bedrijventerrein plangebied Figuur 2: ontwikkelingsgebieden 
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2 Wet- en regelgeving voor natuur 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de wet- en regelgeving voor natuur die van toepassing is op de geplande 

werkzaamheden nader toegelicht. Het betreft de: 

• Natuurbeschermingswet; 

• Flora- en faunawet; 

• Provinciaal beleid. 

 
2.2 Natuurbeschermingswet 

De Natuurbeschermingswet 1998 is per 1 oktober 2005 in werking getreden en vervangt de Na-

tuurbeschermingswet van 1968. De huidige Natuurbeschermingswet regelt de bescherming van 

aangewezen beschermde natuurmonumenten (eigendom van particulieren en natuurorganisa-

ties). In de Natuurbeschermingswet 1998 is ook de bescherming van de Speciale Beschermings-

zones op grond van de Habitat- en Vogelrichtlijn geregeld. De natuurlijke kwaliteiten van een 

aantal robuuste systemen in Nederland worden momenteel door de EU-lidstaten vastgelegd in 

een Europees ecologisch netwerk (Natura2000). Gebieden die zijn aangewezen als Speciale Be-

schermingszone vallen hieronder. Bij de bescherming van Natura2000-gebieden staan de in-

standhoudingsdoelstellingen van de Habitat- en Vogelrichtlijn centraal.  

 
2.3 Flora- en faunawet 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht, die onder andere de Vogelwet, Jachtwet 

en soortbescherming uit de Natuurbeschermingswet vervangt. De wetgeving is gericht op de 

bescherming van individuele plant- en diersoorten op nationaal niveau. Vanaf 23 februari 2005 

is de wet gewijzigd en zijn de beschermde soorten in drie categorieën verdeeld voor wat betreft 

de ontheffingsplicht: 

 

Algemeen beschermde soorten (tabel 1 soorten):  

Voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling, bestendig gebruik of bestendig 

beheer geldt een vrijstelling. Een ontheffing is niet noodzakelijk. 

 

Overige soorten (tabel 2 soorten):  

Voor werkzaamheden in het kader van bestendig gebruik, bestendig beheer of ruimtelijke in-

richting en ontwikkeling is vrijstelling mogelijk, mits de werkzaamheden volgens een door de 

minister van LNV goedgekeurde gedragscode worden uitgevoerd. Indien niet volgens een ge-

dragscode wordt gewerkt, is een ontheffing nodig. De ontheffingsaanvraag wordt beoordeeld 

volgens de lichte toets: de werkzaamheden tasten de duurzame instandhouding van de soort niet 

aan. 

 

Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn en bijlage 1 AMvB (tabel 3 soorten):  

Voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling moet altijd een ontheffing aan-

gevraagd worden. De ontheffingsaanvraag wordt beoordeeld volgens de zware toets: de werk-

zaamheden tasten de duurzame instandhouding van de soort niet aan, er is geen alternatief en er 

is sprake van een bij de wet genoemd belang. Voor werkzaamheden in het kader van bestendig 

beheer en onderhoud is vrijstelling mogelijk, mits gewerkt wordt volgens een door de minister 

van LNV goedgekeurde gedragscode.  
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Voor vogels en werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud is vrijstelling 

mogelijk, mits gewerkt wordt volgens een door de minister van LNV goedgekeurde gedragsco-

de. Zonder een gedragscode wordt de ontheffing voor opzettelijke verstoring van vogels beoor-

deeld volgens de lichte toets.  

Een ontheffing voor het doden, verwonden, vangen en met het oog hierop opsporen, voor het 

vernielen en beschadigen van nesten, holen en andere vaste rust- en verblijfplaatsen en voor het 

rapen, vernielen en beschadigen van eieren valt onder de zware toets.  

 

Daarnaast geldt voor alle in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving de zoge-

noemde ‘zorgplicht’ (artikel 2 van de Flora- en faunawet). De zorgplicht houdt in dat iedereen 

die weet of vermoedt dat zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen veroorzaakt voor flora- of 

faunasoorten, verplicht is dergelijk handelen zoveel mogelijk achterwege te laten dan wel die 

gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. 

 
2.4 Provinciaal beleid 

Het Structuurschema Groene Ruimte is vervangen door de Nota Ruimte. Deze Nota bepaalt het 

beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord toekomstig grondgebruik in 

het landelijke gebied in onder andere de vorm van de Ecologische hoofdstructuur (EHS), de 

Randstad groenstructuur en het Groene Hart. De EHS is een samenhangend netwerk van be-

staande en te ontwikkelen natuurgebieden en wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwik-

kelingsgebieden en ecologische verbindingszones. 

 

De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt tot de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 

(PEHS) met kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones. De-

ze verbindingszones staan beschreven in het rapport Ecologische verbindingszones in Zuid-

Holland (vastgesteld in 1997). Aantasting van PEHS gebieden is compensatieplichtig. 

Voor de provincie Zuid-Holland geldt tevens dat aantasting van leefgebieden of groeiplaatsen 

van Rode lijstsoorten gecompenseerd moet worden. 

Het afwegingskader waaruit kan volgen dat compensatie nodig is gaat volgens het ‘nee, tenzij 

principe’ (figuur 3).  

 

Figuur 3: het ”Nee, tenzij"-principe van het compensatiebeginsel 
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3 Inventarisatie natuurgebieden 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde natuurgebieden 

beschreven. Het betreffen gebieden die beschermd zijn in het kader van de Natuurbescher-

mingswet en in het kader van het provinciaal beleid.  

et voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawetgeving of in het 

kader van het provinciaal beleid komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.  

 
3.2 Natuurbeschermingswet 

Nabij het plangebied liggen twee natuurbeschermingswetgebieden.  

Ongeveer 1,5 kilometer ten oosten van het plangebied ligt het natuurbeschermingswetgebied 

Oeverlanden Linge (figuur 4: A). Dit beschermd natuurmonument bestaat uit uiterwaarden langs 

de Linge en poelen langs de Diefdijk, met wateren, moerassen, graslanden en (wilgen)bossen.  

Op ongeveer 1,5 kilometer ten westen van het plangebied ligt het beschermde natuurmonument 

Niemandshoek, bestaande uit bos en grasland.  

 
3.3 PEHS gebieden 

Op circa 2,5 kilometer ten zuiden van het plangebied liggen meerdere PEHS-gebieden, die langs 

de Boven Merwede liggen.  

 

Het plangebied grenst aan de noordzijde aan de ecologische verbindingszone Avelingen-Linge 

(figuur 4: B). Deze te realiseren verbindingszone moet bestaan uit een aaneengesloten moeras/ 

bosverbinding. De verbindingszone moet geschikt zijn voor de kritische diersoorten aardmuis, 

dwergspitsmuis, rosse woelmuis, heikikker, waterspitsmuis, rugstreeppad, steenrode heidelibel, 

oranjetip, plasrombout, houtpantserjuffer bruine glazenmaker, moerassprinkhaan en bramen-

sprinkhaan. De ligging van de ecologische verbindingszone, zoals weergegeven in figuur 4, is 

echter indicatief. De nadere ligging van de verbindingszone heeft de provincie Zuid-Holland in 

de streekplankaart vastgelegd (figuur 5). Hieruit blijkt dat het plangebied inderdaad aan een eco-

logische verbindingzone grenst. 

Figuur 4: plangebied t.o.v. NB en PEHS gebieden Figuur 5: ligging ecologische verbinding in streekplan 
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Ten zuiden van het plangebied ligt de te realiseren verbindingszone Merwede Uiterwaarden (fi-

guur 4: D). Deze verbindingszone moet bestaan uit een aaneengesloten moeras/ graslandverbin-

ding die geschikt is voor kritische diersoorten. Doelsoorten zijn de waterspitsmuis, aardmuis, 

rosse woelmuis, dwergmuis, hermelijn, ree, kamsalamander, heikikker, oranjetip, bruine gla-

zenmaker, plasrombout, watersnuffel, bramensprinkhaan en zeggedoorntje.  

Ten westen van het plangebied ligt op circa 2,5 kilometer nog een ecologische verbindingszone. 

Het betreft de Smoutjesvliet (Schoonhoven-Gorinchem).  

 
3.4 Conclusie 

• Het plangebied ligt op minimaal 1,5 kilometer afstand van een beschermd natuurmonument;  

• Het plangebied ligt op minimaal 2,5 kilometer afstand van een PEHS- gebied. De noord-

grens van het plangebied grenst aan een ecologische verbindingszone. 
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4 Inventarisatie flora en fauna 

4.1 Inleiding 

De inventarisatie van beschermde flora en fauna voor deze natuurtoets heeft bestaan uit een bu-

reaustudie, een veldbezoek en gerichte veldinventarisaties naar flora, vissen, amfibieën, weide-

vogels en vleermuizen.  

 

Via het Natuurloket zijn de internetrapportages geraadpleegd van beschikbare flora- en fauna-

gegevens van de kilometerhokken 125/428, 125/429, 126/428 en 126/429, waarbinnen het plan-

gebied ligt (bijlage 1). De internetrapportages geven echter geen uitsluitsel over specifieke soor-

ten, maar geven per soortgroep aan in hoeverre inventarisatiegegevens beschikbaar zijn en hoe-

veel soorten er zijn waargenomen. Uit de internetrapportages (bijlage 1) blijkt dat er in ieder 

geval waarnemingen geregistreerd zijn van beschermde vaatplanten, zoogdieren, broedvogels, 

watervogels en amfibieën. Gegevens over de soortgroepen mossen, korstmossen, paddestoelen, 

reptielen, vissen en overige ongewervelden zijn bij het Natuurloket niet beschikbaar.  

Voor extra informatie is contact gezocht met de “Natuur- en Vogelwacht Albasserwaard” en de 

provincie Zuid-Holland. Tevens is gebruik gemaakt van informatie dat door stichting RAVON 

beschikbaar wordt gesteld, de natuurtoets uit 2004 (Grontmij, 2004) en diverse naslagwerken.  

 

Op 16 januari 2007 heeft een ecoloog van Grontmij, ir. K.C. Smith, een veldbezoek gebracht 

aan het plangebied. Op basis van expert-judgement is vastgesteld dat in het plangebied geschikt 

habitat aanwezig is voor beschermde planten, vissen, amfibieën, weidevogels en vleermuizen.  

Om beschermde soorten uit te sluiten of vast te stellen is een nader veldinventarisatie noodzake-

lijk geweest. Grontmij|AquaSense heeft in het voorjaar en zomer van 2007 veldinventarisaties 

uitgevoerd naar planten (oever- en watervegetatie), vissen, amfibieën, weidevogels en vleermui-

zen. De vissen en amfibieën zijn op 20 april geïnventariseerd, de weidevogels en planten op 2 

mei en de vleermuizen op 12 april, 9 mei en 2 juni.   

 
4.2 Flora 

Uit de internetrapportages van het Natuurloket blijkt dat in de kilometerhokken, waarbinnen het 

plangebied ligt, beschermde planten waargenomen zijn (zie bijlage 1). Waarnemingen zijn be-

kend van twee beschermde soorten (zowel tabel 1 als tabel 2 soort) en drie Rode lijstsoorten.  

Voor extra informatie is de werkgroep planten van de ‘Natuur- en Vogelwacht Albasserwaard’ 

benaderd. In 1999 is in het kilometerhok 125/428 een flora-inventarisatie uitgevoerd, waarbij de 

zwanebloem (tabel 1 soort) is aangetroffen. Het kilometerhok 126/428 is in 2001 geïnventari-

seerd. In dit kilometerhok zijn geen beschermde soorten aangetroffen.  

 

In 2004 en 2007 zijn veldinventarisaties uitgevoerd door Grontmij|AquaSense. Uit deze inven-

tarisaties blijkt dat in het gehele plangebied geen beschermde soorten aanwezig zijn. Op de lo-

catie waar het bedrijventerrein gerealiseerd moet worden, worden de sloten aan de westzijde 

gedomineerd door draadwieren. In het overige deel van het bedrijventerrein overheerst smalle 

waterpest. In de grotere en diepere sloten groeien soorten als grof hoornblad, grote egelskop, 

waterlelie en gele plomp. In de overige delen van het plangebied zijn ook geen beschermde 

soorten of Rode lijstsoorten aangetroffen. Langs de watergangen zijn soorten als gele lis, grote 

egelskop, liesgras en riet aangetroffen en in de watergangen soorten als glanzig fonteinkruid, 

grof hoornblad en schedefonteinkruid.  
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Op basis van deze gegevens kan aangenomen worden dat er geen beschermde soorten of Rode 

lijstsoorten in het plangebied voorkomen.  

 
4.3 Fauna 
4.3.1 Zoogdieren 

Uit de internetrapportages van het Natuurloket blijkt dat in de kilometerhokken, waarbinnen het 

plangebied ligt, beschermde zoogdieren aanwezig zijn (zie bijlage 1). Het betreffen maximaal 6 

verschillende soorten van tabel 1 en maximaal 3 soorten van tabel 2/3. Waarnemingen van Rode 

lijstsoorten zijn bij het Natuurloket niet bekend.  

De werkgroep zoogdieren van de ‘Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard’ geeft aan dat de laat-

vlieger en dwergvleermuis regelmatig worden aangetroffen in woningen en boerderijen in de 

gemeente Gorinchem. Of vleermuizen in het plangebied een vaste verblijfplaats of belangrijke 

migratieroute hebben, is echter niet bekend.  

 

Op basis van het veldbezoek is in ieder geval te verwachten dat de tabel 1 soorten konijn, haas, 

egel, wezel, bunzing, mol, huisspitsmuis en veldmuis in het plangebied voorkomen.  

Gedurende de veldinventarisatie naar vleermuizen zijn geen vaste verblijfplaatsen aangetroffen 

in de aanwezige bebouwing en bomen (Grontmij|AquaSense, 2007). De dwergvleermuis en 

laatvlieger zijn alleen foeragerend aangetroffen,  met name langs de bomen aan de Hoefslag en 

de Haarsekade. 

 
4.3.2 Vogels 

In het plangebied zijn waarnemingen bekend van meerdere broedvogels (zie bijlage 1). Waar-

nemingen zijn bekend van maximaal 26 soorten broedvogels. In kilometerhok 125/429 zijn ook 

drie Rode lijstsoorten broedend waargenomen.  

De werkgroep vogels van de ‘Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard’ heeft geen gegevens 

over de aanwezigheid van broedende vogels in het plangebied.  

De provincie Zuid-Holland heeft gegevens over broedvogels gedurende de periode 1986 tot 

1994 ter beschikking gesteld. In deze periode zijn de Rode lijstsoorten graspieper (2 paar), veld-

leeuwerik (1 paar) en grutto (1 paar) in het plangebied waargenomen. 

 

Gedurende de veldinventarisaties in 2004 en 2007, uitgevoerd door Grontmij|AquaSense, zijn 

rond de grens van bedrijventerrein Groote Haar meerdere malen roepende grutto’s waargeno-

men. Ondanks dat de nesten niet te traceren waren, kan aangenomen worden dat op het te reali-

seren bedrijventerrein 2 tot 3 paar grutto’s broeden. Naast de grutto is één paar tureluur broe-

dend aangetroffen. Deze weidevogels staan op de Rode lijst en zijn dus beschermd in het kader 

van het provinciaal beleid. Gedurende de inventarisaties zijn verder nog de Rode lijstsoorten 

huismus en ringmus foeragerend aangetroffen. De graspieper en veldleeuwerik zijn niet meer in 

het plangebied aanwezig. Naast de Rode lijstsoorten is te verwachten dat algemeen voorkomen-

de (water)vogels in het plangebied broeden: meerkoet, wilde eend, grasmus en merel.  

 
4.3.3 Reptielen, amfibieën en vissen 

Bij het Natuurloket zijn waarnemingen bekend van beschermde amfibieën. Het betreft een tabel 

1 soort en een tabel 2/3 soort (zie bijlage 1).  

 

Op basis van de aanwezige literatuur worden er geen beschermde reptielen verwacht in het plan-

gebied. Waarnemingen van de ringslang zijn bekend in de buurt van Bleskensgraaf en de zand-

hagedis nabij Sliedrecht en Alblasserdam. Juridisch streng beschermde reptielen zijn dus niet in 

het plangebied te verwachten, ook omdat een geschikt habitat ontbreekt.. 

 

In 2004 en 2005 heeft Bureau Waardenburg bv inventarisaties uitgevoerd naar beschermde am-

fibieën in de gehele Alblasserwaard en Vijfheerenlanden In het plangebied is de strikt be-

schermde rugstreeppad (tabel 3 soort) aangetroffen. Op basis van het verspreidingskaartje van 

deze soort (www.ravon.nl) is de rugstreeppad inderdaad in het plangebied te verwachten. In 

2004 en 2007 heeft Grontmij|AquaSense veldinventarisaties uitgevoerd naar amfibieën. Gedu-
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rende deze inventarisaties zijn de tabel 1 soorten bruine kikker, kleine watersalamander, middel-

ste en grote groene kikker en de gewone pad aangetroffen. Juridisch strenger beschermde amfi-

bieën en Rode lijstsoorten zijn niet (meer) in het plangebied aanwezig.  

 

In 2004 en 2005 heeft Bureau Waardenburg bv gedurende de inventarisaties naar beschermde 

amfibieën ook de grote modderkruiper aangetroffen. Gedurende de visinventarisaties van Gront-

mij|AquaSense in 2004 en 2007 is de grote modderkruiper ook aangetroffen. Tevens zijn de 

bittervoorn (tabel 3 soort en Rode lijstsoort) vetje (Rode lijstsoort) en kleine modderkruiper (ta-

bel 2 soort) aangetroffen. Het vetje en de grote modderkruiper zijn alleen ten westen van de 

Vlietskade aangetroffen 

 
4.3.4 Ongewervelden 

Contact is gezocht met de werkgroep insecten van de ‘Natuur- en Vogelwacht de Alblaser-

waard’. De werkgroep verwacht binnen het plangebied geen beschermde soorten. De specifieke 

biotopen voor soorten ontbreken in het plangebied. Dit is tijdens het veldbezoek bevestigd.  

 
4.4 Conclusie 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke beschermde diersoorten in het plangebied voor-

komen.  

 

Tabel 1: beschermde diersoorten in het plangebied. 

Soort Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Rode lijstsoort 

Zoogdieren     

Konijn X    

Haas X    

Egel X    

Wezel X    

Bunzing X    

Mol X    

Huisspitsmuis  X    

Veldmuis X    

Dwergvleermuis (foeragerend)   X  

Laatvlieger (foeragerend)    X  

Vogels     

Grutto (broedend)   X X 

Tureluur (broedend)   X X 

Huismus (foeragerend)   X X 

Ringsmus (foeragerend)   X X 

Meerkoet (broedend)   X  

Wilde eend (broedend)   X  

Grasmus (broedend)   X  

Merel (broedend)   X  

Amfibieën en Vissen     

Kleine watersalamander X    

Middelste groene kikker X    

Grote groene kikker X    

Bruine kikker X    

Gewone pad X    

Kleine modderkruiper  X   

Grote modderkruiper   X X 

Bittervoorn   X X 

Vetje     X 
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5 Effecten 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de effecten beschreven, die de geplande maatregelen zullen hebben op 

de aanwezige beschermde faunasoorten. Deze effecten worden getoetst aan de criteria vernieti-

ging, verstoring, versnippering, verdroging en verontreiniging.  

 
5.2 Vernietiging 

Het aspect vernietiging heeft betrekking op leefgebieden/ standplaatsen van soorten en op soor-

ten zelf. De werkzaamheden leiden tot vernietiging van het leefgebied van beschermde soorten 

doordat het plangebied verhard wordt en het bestaande groen en water zal verdwijnen.  

 

De landelijk algemeen voorkomende soorten konijn, haas, egel, wezel, bunzing, mol, huisspits-

muis, veldmuis, kleine watersalamander, groene kikker, bruine kikker, meerkikker en gewone 

pad ondervinden geen negatieve effecten op de duurzame instandhouding. In de directe omge-

ving blijft voldoende leefgebied aanwezig. Daarnaast wordt er een nieuw leefgebied gereali-

seerd voor enkele van deze soorten, doordat onder andere open water met natuurvriendelijke 

oevers langs de randen van het bedrijventerrein worden gerealiseerd. 

De aanwezige (weide)vogels grutto, tureluur, huismus, ringmus, meerkoet, wilde eend, grasmus 

en merel verliezen een broed- en/of foerageerlocatie. In de directe omgeving (vooral ten noor-

den van het plangebied) blijft voldoende geschikt broed- en foerageergebied aanwezig voor de-

ze soorten, waardoor de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Dit geldt niet 

voor de broedende Rode lijstsoorten grutto en tureluur. Het verdwijnen van broedlocaties kan 

een wezenlijk negatief effecten hebben op de duurzame instandhouding.  

Door demping verdwijnt het leefgebied van de beschermde soorten bittervoorn, vetje, kleine en 

grote modderkruiper. Het verdwijnen van een geschikt voortplantingsbiotoop kan een wezenlijk 

negatief effect hebben op de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soorten. Aan 

de randen van het bedrijventerrein worden echter nieuwe wateren met natuurvriendelijke oevers 

gerealiseerd, die een geschikt leefgebied zullen vormen. Tevens blijft er voor deze beschermde 

vissen geschikte wateren over in de directe omgeving. 

Mochten de bomen verdwijnen langs de Hoefslag en de Haarsekade, dan verdwijnen foerageer-

gebieden van de dwergvleermuis en de laatvlieger. Aangezien in het plangebied en in de directe 

omgeving meerdere foerageerlocaties aanwezig zijn, is er geen effect te verwachten op de gun-

stige staat van in stand houding.  

 
5.3 Verstoring 

Door de ligging van het plangebied tussen de A27, A15 en het spoor en doordat diverse wegen 

het plangebied doorkruizen, is er al een mate van verstoring aanwezig in de vorm van geluid, 

beweging en licht.  

Zodra werkzaamheden plaatsvinden in het plangebied, is er sprake van extra verstoring. Vooral 

weidevogels en kleine zoogdieren zijn hier gevoelig voor. Weidevogels en kleine zoogdieren 

kunnen echter uitwijken naar direct aangrenzende gebieden. Voor weidevogels vormen de A27 

en spoor een minder grote belemmering om uit te wijken dan voor kleine zoogdieren, die eigen-

lijk alleen naar de noordelijk gelegen gebieden kunnen vluchten.  

Zodra alle ontwikkelingen in het plangebied gereed zijn, is er extra verstoring aanwezig in het 

plangebied zelf. Ook de direct aangrenzende gebieden ondervinden verstoring.  
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5.4 Versnippering 

Versnippering kan optreden door extra barrièrewerking door bijvoorbeeld bebouwing, waardoor 

migratie van diersoorten bemoeilijkt wordt. Het plangebied ligt echter al tussen de barrièrevor-

mende wegen (A27 en A15), het spoor en bebouwing. Daarnaast wordt het plangebied door-

kruist door diverse wegen. Het ontwikkelen van het plangebied zal daarom ook niet leiden tot 

een extra barrière. Doordat het plangebied grenst aan een ecologische verbindingszone is het 

echter mogelijk dat de gewenste plannen een barrière vormen in deze nog te ontwikkelen ver-

bindingszone, indien hier onvoldoende rekening mee wordt gehouden. 

 
5.5 Verdroging en verontreiniging 

Als de grondwaterstand door de ruimtelijke ontwikkelingen verandert, is het mogelijk dat even-

tueel aanwezige grondgebonden flora hierdoor verdwijnt. In het plangebied zijn echter geen be-

schermde soorten aanwezig zijn, die gebonden zijn aan een bepaalde waterstand. Verdroging is 

niet aan de orde.  

 

Door een toenemende verkeersdruk zal de mate van verontreiniging door uitstoot toenemen. In 

en nabij het plangebied zijn echter geen waardevolle biotopen aanwezig die hiervoor gevoelig 

zijn en hierdoor kunnen verdwijnen. Doordat het plangebied grenst aan een ecologische verbin-

dingszone, is het wel van belang dat de waterkwaliteit niet zodanig verslechtert, waardoor reali-

satie van de ecologische verbindingszone niet meer haalbaar is.  
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6 Ontheffing, mitigatie en compensatie 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven of ruimtelijke ingrepen in het plangebied eventueel verbods-

bepalingen overtreden en hiervoor een vergunning of een ontheffing aangevraagd moet worden 

of dat er een compensatieplan opgesteld moet worden.  

 
6.2 Natuurbeschermingswet 

Het plangebied ligt niet in een natuurbeschermingswetgebied, maar wel nabij twee natuurbe-

schermingswetgebieden. Deze natuurbeschermingswetgebieden liggen op 1,5 en 2 kilometer 

verwijderd van het plangebied. Een ecologische relatie tussen het plangebied en beide natuurbe-

schermingswetgebieden is niet aanwezig. Verdere procedures zijn in dit kader dan ook niet 

noodzakelijk.  

 
6.3 Flora- en faunawetgeving 
6.3.1 Zoogdieren 

Aangezien de werkzaamheden onder ruimtelijke ontwikkeling vallen, geldt voor tabel 1 soorten 

konijn, haas, egel, wezel, bunzing, mol, huisspitsmuis en veldmuis een vrijstelling. 

De zogenaamde ‘zorgplicht’ is echter altijd van kracht (paragraaf 2.3). In het kader van deze 

zorgplicht wordt aangeraden onderstaande maatregelen te nemen: 

• De werkzaamheden dienen vanaf één zijde van het plangebied plaats te vinden. Op deze wij-

ze kunnen mobiele faunasoorten gemakkelijker vluchten naar het omringende gebied, zonder 

knel te komen. Bij voorkeur wordt gewerkt richting de locaties waar het ‘groen’ blijft, dus 

van zuid naar noord. 

• Gedurende de werkzaamheden opletten of fauna daadwerkelijk kan vluchten. Anders vangen 

en uitzetten in een geschikte omgeving waar geen werkzaamheden (meer) plaatsvinden.  

 

Voor het vernietigen van een foerageergebied van de dwergvleermuis en laatvlieger is geen ont-

heffing noodzakelijk. In de directe omgeving blijft voldoende foerageergebied aanwezig, war-

door de gunstige staat van in standhouding niet in het geding is.  

 
6.3.2 Vogels 

Voor verstoring van mogelijk aanwezige broedvogels wordt in principe geen ontheffing ver-

leend. Om verstoring te voorkomen dienen de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitge-

voerd te worden. Het broedseizoen loopt globaal van maart t/m augustus. Vogels kunnen echter 

ook eerder of later broeden.  

Als voorzien wordt dat de werkzaamheden in het broedseizoen plaatsvinden, wordt aangeraden 

het plangebied en de directe omgeving tijdig ongeschikt te maken voor broedvogels. Gedacht 

kan worden aan het ploegen van het land, het verwijderen van groen voor het broedseizoen en in 

het gebied extra verstoring realiseren. Voor aanvang van de werkzaamheden dient het plange-

bied gecontroleerd te worden op het voorkomen van broedende vogels. Indien bovenstaande 

maatregelen in acht worden genomen, is een ontheffingsaanvraag niet noodzakelijk. 

 
6.3.3 Reptielen, amfibieën en vissen 

Aangezien de werkzaamheden onder ruimtelijke ontwikkeling vallen, geldt voor tabel 1 soorten 

kleine watersalamander, groene kikkers, bruine kikker, meerkikker en gewone pad, een vrijstel-

ling in het kader van de Flora- en faunawet. De zogenaamde ‘zorgplicht’ is echter altijd van 
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kracht (paragraaf 2.3). In het kader van deze zorgplicht wordt aangeraden onderstaande maatre-

gelen te nemen: 

• De sloten vanaf één zijde dempen, zodat er vluchtmogelijkheden zijn voor amfibieën.  

• Voor het dempen van sloten dienen de sloten voor demping leeggevist te worden. Hierbij is 

speciaal aandacht noodzakelijk voor het wegvangen van de grote en kleine modderkruiper.  

• Werkzaamheden verrichten buiten de voortplantingsperiode.  

 

Voor het vernietigen van het leefgebied van de bittervoorn, kleine en grote modderkruiper moet 

een ontheffing aangevraagd worden. Het is noodzakelijk mitigerende en/of compenserende 

maatregelen te treffen. Hierbij moet gedacht worden aan het uitvoeren van dempingswerkzaam-

heden buiten het voortplantingsseizoen dat van maart tot augustus loopt. Daarnaast is het nood-

zakelijk de sloten leeg te vissen voordat deze gedempt worden.  

 
6.4 Nota Ruimte/ Provinciaal beleid 

Het plangebied ligt niet in of nabij een PEHS gebied, maar grenst wel aan een ecologische ver-

bindingszone. De nieuwe inrichting mag de realisatie van deze ecologische niet onmogelijk ma-

ken. Mogelijk moet een bijdrage geleverd worden aan deze ecologische verbindingszone. Over-

leg met de provincie Zuid-Holland is noodzakelijk om te bepalen of de nieuwe inrichting een 

bijdrage moet leveren aan de realisatie van de ecologische verbindingszon en hoe.   

 

In het kader van het provinciaal beleid is het verplicht voortplantingsbiotopen van de Rode lijst-

soorten grutto, tureluur, vetje, bittervoorn en grote modderkruiper te compenseren. Het compen-

satieplan moet in overleg met de provincie Zuid-Holland opgesteld worden.  

 
6.5 Conclusie 

• Het is niet noodzakelijk een vergunning aan te vragen in het kader van de Natuurbescher-

mingswet.  

 

• De werkzaamheden mogen geen broedende vogels verstoren. De werkzaamheden dienen 

buiten het broedseizoen (globaal van maart t/m augustus) uitgevoerd te worden. Als de 

werkzaamheden gedurende het voortplantingsperiode plaats vinden, moet voorkom worden 

dat vogels in het plangebied gaan broeden.  

• Voor de tabel 1 soorten hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. Deze soorten vallen 

onder de vrijstellingsregeling.  

• Voor de bittervoorn, kleine en grote modderkruiper moet een ontheffing aangevraagd wor-

den. 

• In het kader van de zorgplicht is het treffen van mitigerende maatregelen verplicht. Mogelijk 

te nemen maatregelen worden beschreven in paragraaf 6.3. 

 

• Het is verplicht een compensatieplan op te stellen voor de grutto, tureluur, bittervoorn, grote 

modderkruiper en vetje. De provincie Zuid-Holland dient hiermee akkoord te gaan. 

• De geplande werkzaamheden moeten mogelijk een bijdrage leveren aan de realisatie van de 

ecologische verbindingszone. Overleg met de provincie Zuid-Holland is noodzakelijk. 
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