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1. Aan
nleiding
orbereiding vaan een project dient onderzzocht te word
den of de Flora
a‐ en faunaweet, de Natuurb
bescher‐
Bij de voo
mingswett 1998 en het beleid van de
e provincie te n aanzien van
n de Ecologische Hoofdstrucctuur de uitvo
oering van
het plan n
niet in de wegg staan.
heeft betrekkiing op een bra
aakliggende k avel die tusse
en twee wonin
ngen ligt. Het plan maakt het moge‐
Dit plan h
lijk om hier een woning op te richten. Aangezien de locatie bin
nnen de bebou
uwde kom ligtt en geen miliieubelas‐
ncties voorsteelt is onderzoe
ek naar natuu rbeschermingg niet aan de orde.
o
Wel worrden de effectten op
tende fun
(bescherm
mde) soorten beoordeeld.

2. Huidige situaatie
eeks 2010 nog
g in gebruik w
was ten behoe
eve van
Het planggebied betreftt een braakliggend terrein ddat tot omstre
een peuterspeelzaal. Alle
A bebouwin
ng en beplanti ng is daarna verwijderd.
v
Sindsdien is er oop het percee
el enige
ng ontstaan. Deze
D
begroeiin
ng bestaat uit diverse struikken en grassoorten. Een fotto van de bou
uwlocatie
begroeiin
is weergeegeven in onderstaande figuur.

Foto bou
uwlocatie
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3. Voo
orgesteldee ingrepen
n
avel voor een vrijstaande woning.
w
Aanne
emelijk is dat dde jonge beplanting op
De kavel wordt verkocht als bouwka
d, waarna bouuwwerkzaamh
heden zullen plaatsvinden.
p
Daarna krijgtt het per‐
het perceeel geheel wordt verwijderd
ceel een ttuininrichtingg.

4. Toeetsingskad
der
Beleid
Het rijksb
beleid ten aan
nzien van de bescherming vvan soorten (flora en fauna)) en de bescheerming van de
e leefge‐
bieden vaan soorten (haabitats) is opggenomen in dee Structuurvissie Infrastructuur en Ruimtee (SVIR). De uitwerking
van dit naationale belan
ng ligt bij de provincies.
p
In dde ontwerpve
erordening van
n de provinciee Fryslân zijn alle
a ge‐
bieden diie zijn gelegen
n in het Bestaa
and Stedelijk Gebied, waarronder het pla
angebied, niett van belang zijn voor
natuuron
ntwikkeling (EHS).
Flora‐ en faunawet
Voor de ssoortenbesch
herming is de Flora‐ en fauunawet (hierna Ffw) van to
oepassing. Dezze wet is geriicht op de
bescherm
ming van dieer‐ en plantensoorten inn hun natuu
urlijke leefgebied. De Ffw
w bevat ond
der meer
verbodsb
bepalingen met betrekkingg tot het aanntasten, veron
ntrusten of verstoren
v
vann beschermde
e dier‐ en
plantenso
oorten, hun nesten,
n
holen en andere vooortplantings‐ of vaste rust‐ en verblijfspplaatsen. De wet
w maakt
hierbij eeen onderscheid tussen 'lich
ht' en 'zwaar' beschermde soorten. Indien sprake is van bestendiig beheer,
onderhou
ud of gebruik,, gelden voor sommige, meet name geno
oemde soorten, de verbodssbepalingen van
v de Ffw
niet. Er iss dan sprake van vrijstellin
ng op grond vvan de wet. Voor
V
zover dezze vrijstelling niet van toep
passing is,
bestaat d
de mogelijkh
heid om van de verbodsbbepalingen ontheffing te verkrijgen vaan het Minissterie van
Economissche Zaken. Voor de zwaar beschermde soorten word
dt deze onthefffing slechts vverleend, indie
en:
‐
er ssprake is van een wettelijkk geregeld be lang (waaronder het belan
ng van land‐ een bosbouw, bestendig
geb
bruik en dwinggende reden van
v groot opeenbaar belang);
‐
er ggeen alternatief is;
‐
geeen afbreuk wo
ordt gedaan aa
an een gunstigge staat van in
nstandhoudin
ng van de soorrt.
ent in het geeval van zwaar bescherm
mde soorten of broedend
de vogels
Bij ruimttelijke ontwikkkelingen die
overtrediing van de Fffw voorkomen
n te worden door het trefffen van maa
atregelen, aanngezien voor dergelijke
situaties ggeen ontheffiing kan worde
en verleend.
mische Zaken de
d volgende i nterpretatie van
v artikel
Met betrekking tot voggels hanteert het Ministeriee van Econom
ngen van artikkel 11 beperkken zich bij vo
ogels tot allee
en de plaatsenn waar gebro
oed wordt,
11: De veerbodsbepalin
inclusief d
de functionele omgeving om
o het broedeen succesvol te
t doen zijn, én
é slechts geddurende de pe
eriode dat
er gebroeed wordt. Er zijn
z hierop ech
hter verschilleende uitzonderingen, te weten:
ar door zijn be
eschermd
Nesten diie het hele jaa
Op de volgende catego
orieën gelden de verbodsbeepalingen van
n artikel 11 van de Ffw het ggehele seizoen.
1.
Nessten die, behalve gedurende het broeddseizoen als nest,
n
buiten het
h broedseizzoen in gebru
uik zijn als
vastte rust‐ en verblijfplaats (vo
oorbeeld: steeenuil).
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2.

3.

4.

Nessten van kolon
niebroeders die
d elk broeds eizoen op dezzelfde plaats broeden
b
en diie daarin zeerr honkvast
zijn of afhankelijk van bebouw
wing of biotooop. De (fysieke) voorwaarden voor de neestplaats zijn vaak zeer
baar (voorbeeeld: roek, gierzwaluw en hu
uismus).
speecifiek en limittatief beschikb
Nessten van vogeels, zijnde gee
en koloniebroeeders, die elkk broedseizoen
n op dezelfdee plaats broed
den en die
daaarin zeer honkkvast zijn of affhankelijk vann bebouwing. De (fysieke) voorwaarden
v
voor de nestplaats zijn
vaak specifiek en
n limitatief besschikbaar (vooorbeeld: ooievaar, kerkuil en
e slechtvalk) .
Voggels die jaar in
n jaar uit gebruikmaken vaan hetzelfde nest
n en die zelf niet of nauw
welijks in staa
at zijn een
nesst te bouwen (voorbeeld:
(
bo
oomvalk, buizzerd en ransuiil).

Nesten diie niet het helle jaar door zijjn beschermd
In de ‘aan
ngepaste lijst jaarrond beschermde vogeelnesten’ worrden de volgende soorten aaangegeven als
a catego‐
rie 5. Dezze zijn buiten het broedseizzoen niet bescchermd.
5.
Nessten van vogeels die welisw
waar vaak teruugkeren naar de plaats waa
ar zij het helee jaar daarvoo
or hebben
geb
broed of de diirecte omgeving daarvan, m
maar die wel over voldoend
de flexibiliteitt beschikken om,
o als de
bro
oedplaats verloren is gegaa
an, zich elderss te vestigen. De soorten uit
u categorie 5 vragen som
ms wel om
der onderzoekk, ook al zijn hun
h nesten n iet jaarrond beschermd.
b
Categorie 5‐sooorten zijn nam
melijk wel
nad
jaarrrond bescherrmd als zwaarrwegende feitten of ecologissche omstand
digheden dat rrechtvaardige
en.

5. Ond
derzoek
De huidigge ecologischee waarden zijjn vastgesteldd aan de hand
d van foto's van het plangeebied, algeme
ene ecolo‐
gische keennis en verspreidingsatlasssen/gegevens (www.ravon..nl, waarneming.nl).
planten
ere en besche rmde planten
nsoorten.
De locatiee is door recente ingrepen ongeschikt al s groeiplaats voor bijzonde
Vogels
men tuin‐ en sstruweelvogels voor. Hier zijn
z soorten alls koolmees, roodborst,
r
In en rondom het projectgebied kom
S
huissmus, gierzwaluw en kauw
w kunnen brooeden in (de omgeving
winterkoning en mereel aanwezig. Spreeuw,
bebouwing. Dee jonge beplanting in het p langebied is ongeschikt
o
voo
or vaste nesteen van vogels..
van) de b
Zoogdiereen
Het planggebied biedt geschikt
g
leefge
ebied aan algeemeen voorko
omende, lichtt beschermde soorten als mol,
m egel,
huisspitsm
muis en veldm
muis. De jonge
e beplanting iss ongeschikt voor
v
vaste verrblijfplaatsen vvan vleermuizzen. Het
plangebieed kan wel maarginaal foerageergebied voormen. In de directe omgeving van het pplangebied is meer
geschikt ffoerageergebied aanwezig.. De kavel vor mt geen doorrgaande lijnvo
ormige structuuur, zodat hett geen
deel uitm
maakt van een vaste vlieg‐ of
o migratierouute.
Amfibieën
n
Binnen of rondom hett projectgebie
ed zijn geen oopen water off andere natte gebieden a anwezig. De aanwezig‐
n daarom worrden uitgeslotten.
heid van amfibieën kan
Overige ssoorten
Er zijn, geezien de aanw
wezige biotope
en, geen besc hermde vaatp
planten, vissen, reptielen e n/of bijzondere insec‐
ten of oveerige soorten te verwachte
en in het projeectgebied. Deze soorten ste
ellen hoge eissen aan hun le
eefgebied;
het projeectgebied vold
doet hier niet aan.
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6. Toeetsing en conclusie
c
bij het nemen
n van een besluit dat ruimteelijke verande
eringen mogelijk maakt, zall zekerheid moeten zijn
Uiterlijk b
verkregen
n dat overtredingen van de Ffw niet opptreden. Het plan
p
voorziet in de realisattie van een woning.
w
De
benodigd
de werkzaam
mheden ten behoeve
b
vann deze ontw
wikkeling kunn
nen leiden ttot aantasting van te
bescherm
men natuurwaaarden.
‐
Er is geen onthefffing nodig voo
or de tabel 1‐ssoorten van de Ffw omdat hiervoor een vrijstelling ge
eldt van de
bodsbepalingeen van de Ffw
w. Uiteraard ggeldt wel de algemene zorgplicht. Dat betekent datt iedereen
verb
voldoende zorg in
n acht moet nemen
n
voor a lle in het wild
d voorkomend
de planten en dieren en hu
un leefom‐
geving.
mheden dient rekening te w
worden gehou
uden met het broedseizoenn. Verstoring van broe‐
‐
Tijdeens werkzaam
dend
de vogels is verboden.
v
Ove
ertreding van verbodsbepaalingen ten aa
anzien van voogels wordt vo
oorkomen
doorr de werkzaam
mheden buite
en het broedseeizoen uit te voeren.
v
In hett kader van dee Ffw wordt geen
g
stan‐
daarrdperiode geh
hanteerd voorr het broedseeizoen. Van be
elang is of ee
en broedgevall aanwezig is, ongeacht
de p
periode. Indieen de werkzaamheden uittgevoerd worden op het moment
m
dat er geen broe
edgevallen
(meeer) aanwezig zijn, is overtrreding van dee wet niet aan de orde. De meeste voggels broeden overigens
tussen 15 maart en
e 15 juli (bron: website voogelbeschermiing).
n marginale fuunctie als foerrageergebied voor vleermuuizen. In de diirecte om‐
‐
Het perceel heeftt mogelijk een
k
zeer veeel geschikt foe
erageergebied
d voor, zodat nnegatieve effecten niet
geving van het prrojectgebied komt
o
is niet nodig.
optrreden. Nader onderzoek
wen van een woning
w
en he
et aanleggen vvan een tuinin
nrichting op dit
d perceel is ddus uitvoerba
aar binnen
Het bouw
de kaders van de Florra‐ en faunaw
wet. Voor alle soorten is de
e zorgplicht van
v kracht. Bijj verstoring van
v dieren
en te vluchten
n naar een nieeuwe leefomgeving.
tijdens dee werkzaamheeden moeten deze de geleggenheid krijge
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