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Verkennend natuurwaardenonderzoek

Locatie: Witvrouwenbergweg te Someren (NB)

Datum: 3 december 2012

Projectnummer: 211x06174

Opgesteld door: P. Maas – Ecoloog ruimtelijke ordening

Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Een ontwikkeling

kan namelijk effect hebben op aanwezig flora (zoals begroeiingen) en fauna (bijvoorbeeld eek-

hoorn of broedvogels). In het kader van de juridisch-planologische procedure is tevens een toet-

sing aan de Flora- en faunawet verplicht.

Door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt van de

effecten dat het project zal hebben op beschermde natuurwaarden (Natuurbeschermingswet,

Flora- en faunawet en planologische waarden). Hierdoor wordt duidelijk of het project in over-

eenstemming is met de natuurwetgeving. In het onderstaande wordt hiervan verslag gedaan.

Natuurbescherming in Nederland

De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbescher-

mingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking van de Europese Vo-

gelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebiedsbescherming plaats door

middel van de Ecologische Hoofdstructuur, die is geïntroduceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’

(1990) van het Rijk en op provinciaal niveau in de Structuurvisie en Verordening Ruimte is vast-

gelegd. Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door mid-

del van een verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt van de effecten

die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in

overeenstemming is met de natuurwetgeving.

Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet heeft betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden

en de Beschermde natuurmonumenten. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in

Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van

projecten, plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze

vooraf in kaart gebracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die moge-

lijk een negatief effect hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied (of Be-

schermd Natuurmonument) zijn vergunningsplichtig.

Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdie-

ren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele
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bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren,

schelp- en schaaldieren) en op een honderdtal vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de

soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt wel een zogenaamde 'algemene

zorgplicht' (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende

maatregelen neemt om schade aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beper-

ken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perio-

den zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen.

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het

geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. Bij ruimtelijke ont-

wikkelingen moet naast de zorgplicht ook rekening gehouden worden met de juridisch zwaar-

der beschermde soorten uit 'tabel 2', de bijlage 1 soorten van het besluit vrijstelling beschermde

dier- en plantensoorten, de soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn (tezamen tabel 3) en

met alle vogels. Van deze laatste groep is een lijst opgesteld met vogelsoorten waarvan de nes-

ten jaarrond beschermd zijn en een lijst met vogels waarbij inventarisatie gewenst is. Komen

soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor dan is de eerste vraag of de

voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op dan

dient er gekeken te worden of er passende maatregelen getroffen kunnen worden om de func-

tionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen.

Ecologische Hoofdstructuur

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de provinciale groenstructuur zijn ruimtelijk in de Struc-

tuurvisie en Verordening vastgelegd. De EHS is een robuust netwerk van natuurgebieden en tus-

senliggende verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuw aan te

leggen natuur en verbindingszones tussen de gebieden. Ook de beheergebieden voor agrarisch

natuurbeheer behoren tot de EHS. Planten en dieren kunnen zich zo van het ene naar het ande-

re gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten in het netwerk zitten, legt provincie Noord-

Brabant nieuwe natuur aan.

De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats middels de uitwerking van het pro-

vinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen. De EHS in Noord-Brabant sluit aan op

de EHS in de rest van Nederland. De EHS heeft als doel verlies van natuur- en landschapswaarden

tegen te gaan. Binnen de EHS geldt daarom de 'nee, tenzij'-benadering. Dit houdt in dat be-

stemmingswijziging niet mogelijk is, als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van het

gebied worden aangetast. Afwijken van deze regel is alleen mogelijk als het maatschappelijk

belang groot is en er geen reële alternatieven zijn.

Werkwijze verkennend natuurwaardenonderzoek

In het verkennend natuurwaardenonderzoek zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afge-

zet tegen de aanwezige natuurwaarden vanuit de Flora- en faunawet en planologisch be-

schermde natuurwaarden. Deze werkwijze vloeit voort uit de ‘Wijziging beoordeling ontheffing

Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van LNV van september 2009.

Hiertoe is zowel een bronnenonderzoek als een veldonderzoek uitgevoerd. Voor dit bronnenon-

derzoek is gebruik gemaakt van vrij beschikbare gegevens, zoals algemene verspreidingsatlassen.
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Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden in situ is op 29 november 2012 door een ecoloog

van BRO
1
 een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied. Het doel van dit veldbezoek

was een duidelijk beeld te krijgen van de gebiedskenmerken, het huidige grondgebruik en de

mogelijk natuurwaarden binnen het projectgebied. Mogelijke verblijfplaatsen en sporen van

dieren zijn onderzocht. Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is vervolgens een inschat-

ting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden.

Huidige situatie en ontwikkeling

Het plangebied is gelegen aan de Witvrouwenbergweg te Someren. Het plangebied bevindt zich

aan de westzijde van deze weg, ten noordoosten van de woonkern van Someren. Rondom het

plangebied zijn enkele bedrijven en bedrijfsfuncties gelegen. Direct aan de achterzijde van het

plangebied (ten zuidwesten) ligt een woonwijk. De globale ligging van het plangebied is te zien

in de onderstaande afbeelding.

Globale ligging van het plangebied in het aan de rand van de woonkern van Someren.

Rondom het plangebied zijn opgaande groene structuren aanwezig, ook langs de Beukelaar is

een bomenlaan aanwezig. De locatie zelf is deels bebouwd. Ten zuiden van de Beukelaar is een

hondenuitlaatveld gelegen. Een deel van het terrein is in agrarisch gebruik (noordelijke deel van

het plangebied). Dit deel van het plangebied valt buiten de bestemming “Bebouwde kom” van

de gemeente Someren. Op het terrein zal een nieuwe inrichting gerealiseerd worden. Voor de

effectbeoordeling van dit verkennende flora- en faunaonderzoek wordt er van uit gegaan dat

de bestaande bebouwingen en het zwembad geamoveerd worden en dat de opgaande groene

contouren van het terrein, alsook de bomenlaan aan de Beukelaar, behouden blijven.

                                                     
1
 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en

heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens

de door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen

de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaarden voor ter zake deskun-

digen op het gebied van ecologisch onderzoek.
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Beschrijving van de natuurwaarden van het plangebied en effectbeoordeling

Onderstaand worden de resultaten van het verkennende natuurwaardenonderzoek gepresen-

teerd. Daarnaast is er per onderdeel een effectbeoordeling gegeven, waarin de effecten van de

ruimtelijke ontwikkeling worden afgezet tegen aanwezige natuurwaarden.

Natuurbeschermingswet

Het projectgebied ligt buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet beschermde

gebieden. In een straal van 3 kilometer rondom het projectgebied liggen geen wettelijk be-

schermde Natura 2000-gebieden. Op ongeveer 4 kilometer afstand ligt het Natura 2000-gebied

“Strabrechtse Heide & Beuven” en op meer dan 6 kilometer afstand “Groote Peel”.

De Strabrechtse Heide bestaat grotendeels uit glooiend dekzandlandschap, met daarnaast een

deel stuifzandlandschap. Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van droge stukken

met heide (deels op voormalig stuifzand), kleine stuifzanden en laagtes met natte heide en ven-

nen. In het oosten van het gebied ligt het Beuven, het grootste ven van ons land. Hier is één van

de eerste venherstelprojecten uitgevoerd, wat geleid heeft tot de terugkeer van zeldzame soor-

ten. In dit ven wordt water uit de Peelrijt via een bezinkingsbekken ingelaten. Een aantal vennen

worden deels gevoed door lokale kwel. De omringende bossen van het gebied bestaan vooral uit

grove dennen. Aan de noordwestkant van het gebied ligt het beekdal van de Kleine Dommel,

met alluviale bossen, wilgenstruweel, moerasruigten en vochtige schraallanden.

De Groote Peel vormt tezamen met de nabijgelegen Deurnsche Peel en Mariapeel het restant

van wat eens een uitgestrekt oerlandschap was van levend hoogveen. Deze peelhoogvenen wer-

den grotendeels afgegraven tot op de zandondergrond. De Groote Peel is samen met de Deurn-

sche Peel en Mariapeel de zuidelijkste representant van de vlakke subatlantische hoogvenen, die

elders en ook in de Peelregio door afgraving, ontginning en verveningen grotendeels zijn ver-

dwenen. In de Groote Peel is in het verleden wel turf gewonnen, maar het gebied is vervolgens

niet in cultuur gebracht. Het Brabantse deel is machinaal verveend waardoor er nauwelijks een

puttenstructuur aanwezig is. Het Limburgse deel is grotendeels met de hand verveend, waardoor

een groot areaal veenputten aanwezig is. Door erosie van de resterende hoge delen is de put-

tenstructuur vaak onduidelijk. De Groote Peel wordt gekenmerkt door een complex van horsten

en slenken. Het gebied kent daardoor een grote landschappelijke afwisseling van open vochtige

en droge heideterreinen, pijpestrootjessavannen, struwelen en bosjes en moerassige laagten met

veenputten en plaatselijk bossen en natte heide. Door eerdere vernattingsmaatregelen zijn ver-

schillende grote plassen ontstaan. In enkele veenputten vindt veengroei plaats.

Mogelijk verstorende effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op de huidige staat van instand-

houding van aangewezen habitattypen en habitatsoorten zijn door de grotere afstand en de

fysieke barrières tussen het projectgebeid en de beschermde Natura 2000-gebieden redelijkerwijs

uit te sluiten. Vanuit het project hoeft geen rekening te worden gehouden met wettelijke ge-

biedsbescherming.

Flora- en faunawet

De begroeiingen in het plangebied bestaan deels gecultiveerde plantensoorten. Er is een matig

ontwikkelde ondergroei aanwezig onder de opgaande structuren in en rondom het terrein. Er

zijn geen bijzondere muurvegetaties waargenomen. Beschermde of bedreigde plantensoorten



Verkennend natuurwaardenonderzoek – Locatie Witvrouwenbergweg te Someren 5

zijn niet aangetroffen. Op basis van de resultaten uit het veldbezoek is het voorkomen van be-

schermde of bedreigde soorten in het plangebied redelijkerwijs uit te sluiten. Door de ruimtelij-

ke ontwikkeling zijn er geen negatieve effecten te verwachten op streng beschermde planten-

soorten. Gezien het biotoop is het niet nodig een aanvullend onderzoek naar de aanwezige flora

in het plangebied uit te voeren.

Behalve mol en veldmuis kunnen enkele andere algemeen beschermde diersoorten van bescher-

mingsniveau 1 op enige wijze van het gebied gebruik kunnen maken, zoals egel en huisspits-

muis. Voor de genoemde soorten geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij

ruimtelijke ontwikkelingen. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van strenger beschermde

grondgebonden zoogdiersoorten, zoals steenmarter en das, is op basis van algemene versprei-

dingsgegevens, het ontbreken van geschikte biotopen en de bevindingen tijdens het veldonder-

zoek uit te sluiten. Bij de planvorming hoeft derhalve geen rekening gehouden te worden met

de aanwezigheid van streng beschermde grondgebonden zoogdiersoorten.

Tijdens het veldbezoek is daarnaast gelet op de aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen

van vleermuizen, zoals bijvoorbeeld holle bomen en gebouwen. In het gebied zijn een aantal

vleermuiswaarden aanwezig, zoals laanstructuren en potentieel foerageergebied. Daarnaast zijn

er mogelijk geschikte verblijfplaatsen in de bebouwingen aanwezig, het is daarom niet zonder-

meer uitgesloten dat door de ontwikkeling geen vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen

zullen worden aangetast. Er worden geen grote aantallen verwacht (mogelijk alleen als paar- of

zomerverblijf achter de boeiboorden van de gebouwen). Het is in dit geval aan te raden een

aanvullend onderzoek naar de aanwezige vleermuiswaarden in het plangebied uit te voeren. Dit

onderzoek kan in het voorjaar van 2013 ingezet worden. Een aanvullend onderzoek naar het

voorkomen van vleermuizen en gebruik door vleermuizen van het plangebied wordt in dit geval

noodzakelijk geacht. Een dergelijk onderzoek geeft inzicht in de effecten van de ontwikkeling

op de aanwezige functies van vleermuizen in het plangebied
2
.

Tijdens het veldbezoek is gelet op de aanwezigheid van vogels met jaarrond beschermde nest-

plaatsen. In het plangebied zijn geen sporen of nesten van dergelijke vogelsoorten aangetrof-

fen. Het is wel mogelijk dat er een jaarrond beschermde nestplaats aanwezig is in de opgaande

groene structuren rondom het plangebied. In de struikbegroeiingen en bomen rondom het

plangebied zullen daarnaast algemene vogelsoorten zoals merel, houtduif, roodborst, winterko-

ning of heggenmus tot broeden kunnen komen. Nesten van deze vogelsoorten zijn uitsluitend

beschermd gedurende de periode dat deze nesten in gebruik zijn, dat wil zeggen de broed- en

nestperiode. Het is juridisch niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verwijderen

of verstoren van deze nesten in deze periode. Indien beplantingen waarin vogels kunnen broe-

den verwijderd worden, is het aan te bevelen dit te doen in de periode dat de kans op broeden-

de vogels het kleinst is. Dit is het geval in de periode van september tot maart. Broedgevallen

mogen te allen tijde niet verstoord worden, ook buiten het algemene broedseizoen van maart

tot september. Indien dit niet mogelijk is, is het nodig om voorafgaand aan de werkzaamheden

de beplanting te laten controleren op aanwezige broedvogels. Wanneer dan geen vogels op het

terrein nestelen, kan alsnog begonnen worden met de ingreep. Een ontheffing voor vogels is in

                                                     
2
 NB: indien het vleermuizenonderzoek in het voorjaar van 2013 uitgevoerd kan worden, zal het onderzoek medio

september afgerond kunnen worden, het is voor de planning voor het vaststellen van het bestemmingsplan van

belang rekening te houden met de (lange) tijd die nodig is voor het uitvoeren van dit onderzoek.
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dit geval niet nodig. Het is aan te bevelen om in de geschikte inventarisatieperiode voor broed-

vogels een aanvullend onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van jaarrond beschermde

nestplaatsen van vogels en hun gebruik van het plangebied om de effecten van het plan op deze

soorten te kunnen voorkomen of te mitigeren. Dit onderzoek kan vanaf medio maart 2013 van

start gaan en zal een of meerdere onderzoeksrondes omvatten.

Binnen het plangebied zijn geen permanente oppervlaktewateren aanwezig, de aanwezigheid

van vissen en geschikt voortplantingswater voor amfibieën kan hierdoor worden uitgesloten. Als

leefgebied voor amfibieën is het plangebied marginaal geschikt, het is mogelijk dat algemene

soorten als bruine kikker en gewone pad in het plangebied voorkomen. Voor deze algemeen

beschermde amfibiesoorten geldt een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet bij ruim-

telijke ontwikkelingen. Het voorkomen van streng beschermde amfibieën en reptielen in het

plangebied is gezien de ligging op basis van de algemene verspreidingsgegevens en de aanwezi-

ge biotopen niet waarschijnlijk. Er zijn derhalve geen negatieve effecten te verwachten vanuit

de ruimtelijke ontwikkeling op (beschermde) vissen, amfibieën of reptielen.

Ook voor beschermde ongewervelde soorten heeft het plangebied geen waarde door het ont-

breken van geschikte biotopen en vegetaties. Het voorkomen van beschermde ongewervelde

soorten is hierdoor met voldoende zekerheid uit te sluiten omdat dergelijke soorten zeer speci-

fieke eisen aan hun leefomgeving stellen. Derhalve zijn negatieve effecten op deze soortgroep

redelijkerwijs niet te verwachten.

Ecologische Hoofdstructuur

De Ecologische Hoofdstructuur is een robuust netwerk van natuurgebieden en tussenliggende

verbindingszones. De begrenzing van de EHS is in Verordening Ruimte van provincie Noord-

Brabant vastgelegd. Het projectgebied valt buiten de door Provincie Noord-Brabant aangewezen

natuurgebieden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Door de ontwikkeling zullen derhalve

geen wezenlijke kenmerken van de EHS worden aangetast. In de planvorming voor het gebied

hoeft geen rekening gehouden te worden met planologische bescherming van natuurwaarden.

Conclusies en aanbevelingen

Het gehele terrein ligt buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet beschermde

Natura 2000-gebieden en geheel buiten de Ecologische Hoofdstructuur. Er hoeft geen rekening

gehouden te worden met de wettelijke en planologische gebiedsbescherming.

Het is op basis van de literatuurgegevens en het verkennende veldonderzoek redelijkerwijs uit-

gesloten dat de ruimtelijke ontwikkeling negatieve effecten zal hebben op streng beschermde

vaatplanten, grondgebonden zoogdiersoorten, vissen, amfibieën, reptielen en ongewervelde

diersoorten.

Vervolgonderzoek

Om inzicht te verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van vaste verblijf- en/of rustplaatsen voor

vleermuizen in de te slopen bebouwing is het noodzakelijk om een aanvullend soortspecifiek

onderzoek naar vleermuizen uit te voeren. Eerdere onderzoeksgegevens sluiten het voorkomen

van vleermuizen niet uit. Er dient een vleermuizenonderzoek conform het vigerende vleermui-
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zenprotocol uitgevoerd te worden. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden voor de aanvraag

van een omgevingsvergunning voor de voorgenomen ruimtelijk ontwikkeling, en kan eventueel

als voorwaardelijke bepaling bij vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan opgenomen wor-

den als voorwaarde. Indien er vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn, dan

dient de functionele leefomgeving van de dieren te worden gewaarborgd. Voor vleermuizen kan

dit inhouden dat bijvoorbeeld nieuwe verblijfplaatsen gecreëerd worden in het plangebied.

Hiervoor kunnen aanvullende werkzaamheden in de vorm van een mitigatierapport en/of ont-

heffingsaanvraag noodzakelijk zijn.

Om na te gaan of er daadwerkelijk geen jaarrond beschermde nestplaatsen van vogels binnen de

invloedssfeer van de ontwikkeling in het plangebied gelegen zijn, is een inventarisatie naar het

voorkomen van broedvogels in het geschikte onderzoeksseizoen noodzakelijk. Dit onderzoek

kan medio maart 2013 voor het eerst van start gaan en zal een of meerdere veldbezoeken om-

vatten. Het onderzoek is noodzakelijk om na te gaan of jaarrond beschermde nestplaatsen in het

plangebied aanwezig zijn en om de effecten van de ontwikkeling na te gaan. Bij vogelsoorten

waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is, is het niet alleen van belang de nestplaats te be-

houden maar ook om de functionaliteit van het leefgebied te behouden. Het is mogelijk dat bij

aanwezigheid van deze soorten er een mitigatieplan moet worden uitgewerkt om dit zeker te

stellen.

Algemene aanbeveling

Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt een

zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat de

initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aanwezige soorten te voorkomen

of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of versto-

ren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van af-

hankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze be-

schermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is

verleend. In dit kader is daarom in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen

voor het verwijderen of verstoren van aanwezige vogelnesten.

In het kader van de algemene zorgplicht is het aan te bevelen om de benodigde werkzaamhe-

den buiten het algemene broedseizoen te laten plaatsvinden. Dit is ruwweg de periode van

maart tot september. Indien dit niet mogelijk is dient het terrein voorafgaande aan de activitei-

ten behorende bij de ruimtelijke ontwikkeling onderzocht te worden op het voorkomen van

broedende vogels. Als geen broedgevallen op het terrein of in de opgaande structuren direct

rondom het plangebied aanwezig zijn, kan het plan in haar huidige vorm doorgang vinden.

Met inachtneming van bovenbeschreven voorwaarden kan het plan naar verwachting in over-

eenstemming met de natuurwetgeving en het natuurbeleid in Nederland plaatsvinden. Er zijn

geen overige voorwaarden aan het plan verbonden vanuit de Natuurbeschermingswet, de pla-

nologische bescherming en de  Flora- en faunawet.


