1.

2.
Melding Wnb herinrichting Crailo, vellen houtopstanden

Inleiding
In het Provinciaal inpassingsplan HOV in ’t Gooi (onherroepelijk sinds oktober 2017) is in Crailo
een gebied van ruim 3 ha bestemd als Natuur. Dit betreft compensatie in het kader van NNN.
Binnenkort zal worden gestart met de omvorming van het gebied tot NNN-gebied. In dat kader
worden houtopstanden verwijderd en worden nieuwe bomen aangeplant.
Het perceel heeft een oppervlakte van 30.178 m2, en bestaat voor ca. 70% uit bestaand opgaand
bos (ca. 2,1 ha) en voor 30% uit open ruimte die gedeeltelijk is voorzien van
bestrating/verharding (ca. 0,9 ha). Binnen het bestaande bos wordt op ca. 1,5 ha van de ca. 2,1
ha gekapt. Op de overige ca. 0,6 ha (de ongeveer 15 m brede rand langs het bestaande raster om
het terrein) blijven de bomen staan; hier wordt alleen de opslag verwijderd.
Zie ook onderstaande figuur 1.
Figuur 1 Compensatiegebied Crailo

Houtopstanden verwijderen buiten bebouwde kom Wnb, kap en herplant
De 1,5 ha bestaand bos waar gekapt zal worden, bevindt zich voor een deel buiten en voor een
deel binnen de bebouwde kom Wnb, zie onderstaande figuur 2.
Figuur 2 Grens bebouwde kom Wnb (groen gearceerd = binnen bebouwde kom)

Het gebied buiten de bebouwde kom Wnb is ca. 0,5 ha groot (zie het niet groen gearceerde deel
binnen het rode kader in figuur 2). Binnen deze ca. 0,5 ha zal een grove dunning plaatsvinden,
waarbij voornamelijk exoten worden verwijderd. Na de dunning van het gebied zullen hier weer
bomen worden aangeplant.
Het bos waar gekapt zal worden, is ingedeeld in 7 vakken (zie figuur 2). De kap buiten de
bebouwde kom Wnb betreft een deel van vak 1 (aan de zuidzijde van het gebied). In dit vak
worden de exoten verwijderd (Amerikaanse eik, esdoorn, sneeuwbes en Amerikaanse vogelkers).
Behouden worden de inheemse loofbomen en vrijwel alle grove dennen (ruim 80 stuks, deze zijn
reeds blauw gemarkeerd).
Bij de herinrichting van het gebied tot NNN-gebied zullen de volgende natuurdoeltypen worden
nagestreefd: N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos en N07.01 Droge heide. Dit sluit aan bij de
natuurdoelen van zowel de provinciale als het Goois Natuurreservaat (de toekomstige beheerder
van het gebied). Het dennen-, eiken- en beukenbos biedt ruimte aan inheemse boom- en
struiksoorten. Binnen beide natuurtypen is ruimte voor kleinschalige variatie zoals bijvoorbeeld
een poel, stuifzandplekken en struweel/bosranden.
De uitvoering van de werkzaamheden zal gebeuren onder ecologische begeleiding. Er worden
geen werkzaamheden uitgevoerd in het broedseizoen (15 maart- 15 juli) anders dan in overleg
met een terreinbeheerder van het Goois Natuurreservaat.

Foto’s

Foto 11:

Foto 12:

Foto 13:

Foto14:

Foto 15:

Melding Wnb herinrichting Crailo, situatie

Gemeente Hilversum, buiten bebouwde kom Wnb (bron: www.Gemeentenatlas.nl):
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

scan ontvangstbevestiging kapmelding Crailo
woensdag 26 augustus 2020 11:50:18
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Hallo
,
De kapmeldings-ontvangstbevestiging voor Crailo is gisteren verstuurd. Hierbij stuur ik je een scan van de
verzonden brief.
Mvg,

Met vriendelijke groeten,

ODNHN BP voorblad headerlogo vDEF

…………………………………………………………………………………
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)
T
E
@odnhn.nl
W www.odnhn.nl
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…………………………………………………………………………………
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Archief
Provincie Noord-Holland
T.a.v.
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

VERZONDEN 2 5 AUG. 2020

Zaaknummer
Behandelaar
Betreft
Kapmeldingnr.
Locatie

OD.319996
Wnb, Houtopstanden; Ontvangstbevestiging Kapmelding
KAP/20/21
Crailo

Geachte mevrouw

,

Op 24 juli 2020 hebben wij uw kapmelding als bedoeld in Artikel 4.2 van de Wet
natuurbescherming ontvangen. Graag reageren wij op uw melding.
Wij willen u er, wellicht ten overvloede, op wijzen dat uw melding enkel betrekking heeft op
hoofdstuk 4 van de Wnb. Het is niet op voorhand uit te sluiten dat uw project invloed heeft op
beschermde soorten en u een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wet
natuurbescherming (hierna: Wnb) nodig heeft. Wij gaan hier verder op in onder aan deze brief
onder 'Soortenbescherming'.
Ontvangstbevestiging

Uw melding is onder nummer OD. 319996 in onze administratie opgenomen. Vermeldt u dit
zaaknummer bij al uw correspondentie over deze melding, zodat wij u sneller van dienst kunnen
zijn.
U bent voornemens over te gaan tot de kap van 54 are bomen op de locatie Crailo in de gemeente
Hilversum. Het gaat om de percelen met de kadastrale aanduiding sectie C 9713, 9711, 9223.
Volgens het opgaveformulier is Goois Natuurreservaat te Hilversum de eigenaar van de grond
waarop de te vellen houtopstand is gelegen.
Wat dit voor u betekent

Indien u binnen een maand na de hierboven genoemde ontvangstdatum geen reactie op uw
melding heeft ontvangen, mag u met de kapwerkzaamheden beginnen. Heeft de kap niet binnen
één jaar na ontvangstdatum plaatsgevonden, dan moet u, als u alsnog tot kap wilt overgaan, het
voornemen tot kap opnieuw melden. Deze verplichting is vastgelegd in artikel 3 van de
Verordening Houtopstanden van de provincie Noord-Holland.
Wat dit voor de eigenaar (rechthebbende) van de grond waarop is gekapt betekent:

1. de eigenaar van de grond, waarop een houtopstand is geveld of op een andere wijze teniet is
gegaan, is verplicht binnen een tijdvak van drie jaren na de veiling (of het tenietgaan) van de
houtopstand te herplanten op dezelfde locatie als waar gekapt is volgens de eisen genoemd in
artikel 4 van de verordening Houtopstanden van de provincie Noord-Holland.

Postbuszogs, 1620 EB Hoorn
L

2. indien herplant niet mogelijk is op de dezelfde locatie als waar gekapt is dan dient de herplant
elders te worden gerealiseerd. Hiervoor dient een ontheffing compensatie houtopstanden te
worden aangevraagd. Een aanvraagformulier hiervoor is te vinden op de website van de OD
NHN.
3. de eigenaar is tevens verplicht beplanting die niet is aangeslagen binnen drie jaren na de
herplanting te vervangen.
Wat kunt u verder verwachten?

Naar aanleiding van de kapmelding kan er een verbod tot het kappen van de houtopstanden
worden opgelegd. Een verbod is met redenen omkleed en wordt zo spoedig mogelijk aan de
gebruiker van de grond en de eigenaar van de grond schriftelijk meegedeeld.
Het verbod wordt volgens artikel 7.1 van de Wet natuurbescherming ook gepubliceerd in de
Nederlandse Staatscourant.
Nadere informatie over de Wet natuurbescherming, de behandeling van uw melding en de
voorwaarden kunt u vinden op de website www.odnhn.nl. Ga naar Wet
natuurbescherming/Houtopstanden.
Overige bepalingen

Wij wijzen u erop dat er nog andere bepalingen van toepassing kunnen zijn op het kappen van
houtopstanden (bijvoorbeeld gemeentelijke verordeningen en bestemmingsplannen, en de
hoofdstukken 2 (gebiedsbescherming) en 3 (soortenbescherming) van de Wet natuurbescherming).
Informatie hierover kunt u inwinnen op onze website of bij de gemeente waarin de locatie van de
houtopstand ligt.
Soortenbescherming
Het kappen van houtopstanden kan leiden tot overtreding van de verboden als opgenomen in
hoofdstuk 3 van de Wnb. Dit geldt in het bijzonder voor vleermuissoorten en vogels, welke
mogelijk (jaarrond beschermde) nesten of verblijfplaatsen in de te kappen bomen hebben. U dient
dan ook aantoonbaar te kunnen maken dat een overtreding van de verbodsbepaling wordt
voorkomen en aantoonbaar te voldoen aan de zorgplicht vereisten welke voor alle dier- en
plantsoorten geldt. Indien een overtreding van hoofdstuk 3 van de Wnb niet kan worden
voorkomen dan kunt u een ontheffing aanvragen met het aanvraagformulier dat op onze website is
te vinden:
https://www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming/Soortenbescherming .
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer
via
@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

of

Hoogachtend,

Omgevingsdienst
1S\)Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bijlage(n):

Geen

odnhn.nl

6.
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 6 november 2020 08:28
RE: natuurcompensatie crailo Huizen
Locatie natuurcompensatieterrein Crailo.pdf

Beste mevrouw

,

Met deze mail zal ik uw vragen over de bomenkap op het voormalige defensieterrein Crailo beantwoorden.
Ten behoeve van de aanleg van het project HOV in ’t Gooi in Hilversum en Laren vindt natuurcompensatie plaats op
het voormalige defensieterrein Crailo. Het natuurcompensatieterrein is de zuidoost hoek van het voormalige
defensieterrein Crailo, zoals aangegeven op het bijgevoegde kaartje.
De kap van de bomen in Hilversum (de gemeentegrens loopt dwars over het terrein) is, op 24 juli, gemeld aan
ODNHN op grond van artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming (Wnb). Voor de kap van de bomen in Laren is door
de gemeente een omgevingsvergunning verleend, op 8 september 2020.
Er is voor de uitvoering van de werkzaamheden geen ontheffing Wnb nodig. Negatieve effecten voor Wnb
beschermde diersoorten zijn via een natuurtoets uitgesloten. Voor de werkzaamheden is een ecologisch
werkprotocol opgesteld door adviesbureau Tauw. De gedragscode natuurbeheer van de Vereniging van Bos- en
Natuurterreineigenaren (VBNE) is als grondslag gebruikt voor dit werkprotocol.
De werkzaamheden zijn eind vorige week van start gegaan waarbij het ecologisch werkprotocol wordt
gerespecteerd; onder meer is een cirkel getrokken rond het aangetroffen buizerdnest waarbinnen de bomen
gespaard worden om de functionaliteit van de nestplaats te waarborgen. Inmiddels zijn de kapwerkzaamheden
volgens planning uitgevoerd.
Wij vinden het jammer dat u niet bereid was in te gaan op ons verzoek om, samen met Tauw en het Goois
Natuurreservaat, ter plaatse de diverse maatregelen met betrekking tot het buizerdnest te bespreken. Graag
hadden wij uw kennis en expertise ten aanzien van de buizerd meegenomen, we betreuren het dat we daar geen
gebruik van hebben kunnen maken.
Met vriendelijke groet,

/ provincie Noord-Holland
/ www.hovintgooi.nl

Van:
Verzonden: maandag 2 november 2020 16:55
Aan:
@noord-holland.nl>
Onderwerp: natuurcompensatie crailo Huizen

Geachte mevrouw,

Wij spraken elkaar over de natuurcompensatie (die uit zal draaien op natuurvernietiging zoals de plannen nu
er uit zien) voor het GNR.
Kunt u mij exact aangeven om welk gebied het gaat? Ik heb nog geen stippen op bomen kunnen herkennen.
Daarnaast vragen onze juristen het volgende:
1

Hoe is het een en ander geregeld?
Gaat de kap via een gedragscode, en zo ja welke gedragscode?
Of hebben ze een ontheffing van de Wet natuurbescherming?
Of een omgevingsvergunning inclusief een verklaring van geen bedenkingen?

ALvast hartelijk dank
Vriendelijke groeten

2

Locatie natuurcompensatieterrein Crailo (bron: Movares)

8.
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

RE: [EXT] FW: natuurcompensatie crailo Huizen
dinsdag 3 november 2020 10:20:49
image002.png
image004.png

Hoi Allemaal,
Hier alvast een schot voor de boek
Ik vindt het
We geven dan ook onafhankelijk advies.

Hoe is het een en ander geregeld?
Vraag of mevrouw
deze vraag concreter kan maken. Wat is er “geregeld”?
Gaat de kap via een gedragscode, en zo ja welke gedragscode?
Ik heb de gedragscode natuurbeheer gebruikt als grondslag gebruikt voor het maken van het werkprotocol. We
werken niet volledig volgens deze gedragscode omdat we als provincie niet gemandateerd zijn om deze te
gebruiken.
Of hebben ze een ontheffing van de Wet natuurbescherming?
We hebben geen ontheffing. Dit is ook niet nodig omdat negatieve effecten voor Wnb beschermde diersoorten via
een natuurtoets zijn uitgesloten.
Of een omgevingsvergunning inclusief een verklaring van geen bedenkingen?
Zie hierboven. Er is een omgevingsvergunning voor de kap.
Met vriendelijke groet,

TAUW bv

Australiëlaan 5
Postbus 3015
3502 GA Utrecht
T  
M

From:
Sent: dinsdag 3 november 2020 09:50
To:
Subject: [EXT] FW: natuurcompensatie crailo Huizen

Dag allen,
Zie bijgaand bericht van
.
Ze heeft het werkgebied kennelijk niet gevonden.
Ik stel voor dat ik de mail inhoudelijk beantwoord als
Met vriendelijke groet,

/ www.hovintgooi.nl

er weer is, dus a.s. maandag.
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9.
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Werkprotocol Crailo
vrijdag 4 september 2020 15:45:46
R002-1277804TVL-V01-nda-NL.pdf

Beste
Hierbij het werkprotocol voor de natuurontwikkeling in Crailo. Met de maatregelen in dit werkprotocol worden
negatieve maatregelen voor natuur zo veel mogelijk beperkt. Hiervoor moeten kort samengevat de volgende
werkzaamheden worden uitgevoerd:

1.
2.
3.
4.
5.

Veldbezoek om nestenbomen en bomen met spleten, gaten en holtes te markeren;
Veldbezoek om te bepalen hoeveel bomen rond de nestplaats van buizerd gespaard moeten worden;
Veldbezoek waarbij konijnenholen en vossenholen worden dichtgestopt met hooi;
Veldbezoek waarbij konijnenholen en vossenholen die wel actief zijn gemarkeerd worden;
Broedvogelcontrole (afhankelijk van de startdatum van de werkzaamheden).

Veldbezoek 1, 2 en 3 kunnen gecombineerd uitgevoerd worden. Hierbij moet voor veldbezoek 2 contact
worden gelegd met de roofvogeldeskundige. Ook veldbezoek 4 en 5 kunnen worden gecombineerd. Het
gebied moet dus nog minimaal twee maal bezocht worden. We zouden deze bezoeken uiteraard kunnen
uitvoeren. We horen graag of en wanneer de bezoeken eventueel ingepland kunnen worden.
Met vriendelijke groet,

Afdeling ecologie

Tauw bv

Australiëlaan 5
Postbus 3015
3502 GA Utrecht
T  
M
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Ontbreekt in verband met digitale verwerking.
Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.

Colofon
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Australiëlaan 5
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3502 GA Utrecht
T +31 30 28 24 82 4
E info.utrecht@tauw.com
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding en kader

In opdracht van provincie Noord-Holland heeft Tauw onderzoek gedaan naar de consequenties
van de Wet natuurbescherming voor het omvormen van een deel van de voormalige militaire
kazerne Crailo naar natuur ten behoeve van compensatie van Natuurnetwerk Nederland (Tauw,
2020). Het doel van het project is het ontwikkelen van nieuwe natuur, ter compensatie van de
aanleg van een busbaan door een bosgebied bij Hilversum. De aanleg van deze busbaan is
onderdeel van project HOV in ’t Gooi.
Om bij de compensatie de gewenste natuurdoelen te kunnen realiseren, moet het projectgebied
gesaneerd worden. In deze fase worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
-

Eerst worden alle exoten (Corsicaans den en Amerikaanse vogelkers) gekapt en worden
de stobben verwijderd. Voorafgaand aan de kap worden horstbomen, markante bomen
en bomen met gaten en spleten gemarkeerd. Deze bomen blijven altijd behouden

-

In een groot deel van het plangebied wordt de eerste 30 centimeter van de bovengrond
verwijderd. Waar nodig wordt dieper gegraven om metaal en ander gebiedsvreemd
materiaal te verwijderen. De bovengrond wordt op locatie gezeefd en weer teruggestort

-

om zoveel mogelijk bodemleven te behouden
Het hek langs de zuidwestzijde en zuidoostzijde van het projectgebied wordt verwijderd.
Tijdens de werkzaamheden worden twee nieuwe hekwerken geplaatst. De locaties van

deze hekwerken zijn aangegeven in de natuurtoets

Na de sanering wordt het gebied opnieuw ingericht. Hierbij wordt op de volgende natuurdoelen
gestuurd:
Het grootste gedeelte van het plangebied wordt ingericht als inheems loofbos met
kenmerkende soorten als linde, iep, eik, beuk en berk
-

De open terreindelen in het zuidoosten worden ingericht als heidegebied. Hierdoor
ontstaat een belangrijke stapsteen tussen de Bussumerheide en Ecoduct Laarderhoogt

Na de inrichting wordt het gebied overgedragen aan het Goois Natuurreservaat die het gebied ook
gaat beheren. In het projectgebied is (potentieel) leefgebied aanwezig van grondgebonden
zoogdieren, vogels jaarrond beschermd, algemene broedvogels en nachtvlinders (Tauw, 2020).
De werkzaamheden hebben een tijdelijk effect op deze leefgebieden. Middels de maatregelen uit
dit werkprotocol worden deze tijdelijke effecten zo veel mogelijk geminimaliseerd.

1.2

Doel

Het doel van het ecologisch werkprotocol is het stellen van voorwaarden voor het uitvoeren van
de werkzaamheden. Door binnen deze richtlijnen te werken wordt een overtreding van
verbodsbepalingen uit de Wet natuur (soortenbescherming) voorkomen.
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Locatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de voormalige militaire kazerne Crailo. In figuur 1.1 is
een kaart met de ligging van het projectgebied opgenomen.

Figuur 1.1 Ligging projectgebied (rode contour)
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Uitgangspunten

Bij het opstellen van dit werkprotocol is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
• Eventuele wijzigingen in de planning, werkwijze, en uitvoering van de plannen door de
provincie Noord-Holland worden zo spoedig mogelijk aan de begeleidend ecoloog
medegedeeld
•

•

Tijdens de uitvoering van het project wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de
natuurwaarden binnen het projectgebied. Waar deze niet in de weg staan worden deze
door het GNR aangegeven en behouden. Voorbeeld zijn de te behouden grove dennen
en inheems loofhout. Deze zijn al in het veld door GNR aangegeven
Na uitvoering van het project wordt geen verlichting (straatlantaarns) in het projectgebied
geplaatst

2 Maatregelen
Paragraaf 1.1 beschrijft de werkzaamheden die op de locatie uitgevoerd worden. Uit de quickscan
bleek dat er geen ontheffing nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden als de
maatregelen genomen worden. In dit hoofdstuk is ingegaan op de maatregelen die nodig zijn. De
maatregelen zijn opgesplitst in maatregelen die voorafgaand, tijdens en na de sanering genomen
moeten worden.

2.1

Voorafgaand aan de sanering
-

De bomen met grotere nesten (nesten van zwarte kraai en groter), nesten van eekhoorn,
het nest van buizerd en bomen met spleten en gaten/holtes moeten voorafgaand aan de
dunning gemarkeerd worden. Deze bomen moeten bij de uitvoering van de
werkzaamheden behouden blijven. De locaties van de nestbomen zijn aangegeven op de

-

kaarten in figuur 2.1 en 2.2
In het veld wordt samen met een onafhankelijke roofvogeldeskundige bepaald hoeveel
bomen rond de nestplaats van buizerd gespaard moeten worden om de functionaliteit van

-

de nestplaats te waarborgen
Voorafgaand aan kapwerkzaamheden en graafwerkzaamheden moeten takkenhopen en
bladhopen met de hand verwijderd worden

-

-

Minimaal twee dagen voor de start van graafwerkzaamheden moeten konijnenholen en
vossenholen worden dichtgestopt met hooi. Als het hooi er na twee dagen nog in zit zijn
de holen niet actief. Holen die wel actief zijn moeten gemarkeerd worden. Deze holen
moeten behouden blijven
Door voor de start van de werkzaamheden een broedvogelcontrole uit te voeren is het
verstoren van broedende vogels uitgesloten. De controle is vooral belangrijk in de periode
februari tot en met oktober. In de periode november tot en met januari is de temperatuur
vaak te laag en is de aanwezigheid van broedgevallen vrijwel altijd uitgesloten
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Figuur 2.1: Nestplaatsen van eekhoorn

Figuur 2.2: Nestplaats van buizerd
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Tijdens de sanering

Tijdens de werkzaamheden moeten de volgende maatregelen genomen worden:
•

De bomen die vóór de werkzaamheden gemarkeerd zijn, moeten tijdens de

•

werkzaamheden altijd gespaard worden
De werkzaamheden moeten buiten het broedseizoen van buizerd uitgevoerd worden.
Het broedseizoen van buizerd loopt van februari tot eind augustus (BIJ12, 2017)

•
•

Voor de overige diersoorten moet rekening gehouden worden met de kwetsbare
periodes die zijn aangegeven in tabel 2.1
De werkzaamheden moeten overdag uitgevoerd worden om de verstoring van in het

•

wild levende diersoorten tot een minimum te beperken. Bij de uitvoering van de
werkzaamheden is geen aanvullende verlichting nodig
Bij het saneren van het terrein moet één vaste werkrichting gehanteerd worden. Deze

•

werkrichting moet zo gekozen worden dat kleine zoogdieren als bosmuis en rosse
woelmuis naar een veilige schuilplaats kunnen vluchten
De konijnenholen en vossenholen waarvan is vastgesteld dat ze in gebruik zijn,
moeten tijdens de werkzaamheden behouden blijven door voorzichtig om de holen
heen te graven. Dit geld alleen voor de holen die na een controle nog bezet blijken
(zie 2.1)

Tabel 2.1: Kwetsbare periodes van soortgroepen. Rood: Alleen werken na controle vooraf en onder strikte
voorwaarden. Oranje: Kwetsbare periode, maar wel werkbaar. Groen: Gunstige periode. Geen controle voor
werkzaamheden nodig.

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Broedvogels
Reptielen
Amfibieën
Vaatplanten
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Na de sanering

Na de sanering wordt het gezeefde bodemmateriaal teruggeplaatst in het terrein. Daarna wordt
heide ontwikkeld en wordt nieuw bos aangeplant. Uiteindelijk wordt het beheer van het gebied
overgedragen aan het Goois Natuurreservaat. Hierbij moet rekening gehouden worden met de
volgende randvoorwaarden:
• In en nabij het projectgebied mag geen aanvullende verlichting geplaatst worden;
• Bij het terugbrengen van grond, het aanplanten van nieuw bos en het ontwikkelen

•

van heide moet rekening worden gehouden met de holen en nestbomen die eerder in
het terrein zijn gemarkeerd
In de open gebieden zijn nu groeiplaatsen van grote teunisbloem aanwezig. Om in de
toekomst leefgebied van teunisbloempijlstaart te waarborgen moet in het beheer
rekening gehouden worden met deze soort door enkele groeiplaatsen van
teunisbloem in het beheer te integreren. Dit wordt gedaan door zaad van de lokale
populatie te oogsten en na de inrichting in het terrein uit te zaaien
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3 Calamiteiten
Bij calamiteiten, dat wil zeggen als ondanks de genomen maatregelen schade is ontstaan aan
beschermde planten of dieren, neemt de aannemer contact op met de provincie Noord-Holland en
vult het calamiteitenformulier in. De provincie Noord-Holland meldt de calamiteit schriftelijk aan de
Omgevingsdienst en neemt de melding samen met het ingevulde calamiteitenformulier op in het
logboek.
Het doel van deze procedure is de betreffende schade zo goed mogelijk te rapporteren om deze
in de toekomst te voorkomen.
Locatie
Datum
Contactpersoon
Toelichting calamiteit

Oorzaak

Maatregelen om
calamiteit in de
toekomst te
voorkomen
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4 Betrokken personen
Hieronder zijn de contactgegevens van de betrokken personen opgenomen
Naam

Organisatie

Functie

Telefoonnummer

e-mailadres

5 Literatuur
BIJ12, 2017. Kennisdocument buizerd, 2017
Tauw, 2020. Natuurtoets sanering Crailo, Utrecht, 24 augustus 2020
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11.
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Crailo, buizerd
woensdag 28 oktober 2020 17:00:00
image002.png

Dag

,

Ik heb net
gesproken. Was geen fijn gesprek. Er mag volgens haar helemaal niet
worden gekapt, er moet eerst een wespendiefdeskundige bij betrokken worden (en daarvan zijn
er maar een paar in Nederland …) en er moet goed onderzoek worden gedaan – Tauw is volgens
haar zeker niet geschikt voor dit onderzoek (‘kijk naar het onderzoek voor de HOV’). Ze verwees
me naar bijgaand artikel (vast bekend bij
):
http://werkgroeproofvogels.nl/images/Takkeling%2028(3)%202020%20boskap.pdf
Over GNR is ze ook niet te spreken; ‘
heeft zelf onlangs een buizerdnest vernield’
(bij de aanleg van een wandelpad?) en kennelijk is het mode om overal maar bomen te kappen,
dit is desastreus voor roofvogels.
Kortom: ze gaat niet langskomen voor de buizerd.
Nb.
is al op de hoogte (volgens hem is de aanwezigheid van de wespendief in het gebied
uitgesloten); hij belde me om te laten weten dat het tweede veldbezoek is afgerond vanmiddag
en dat daarmee in principe de ecologische begeleiding is afgerond –
blijft tijdens het werk
van Van Oostrum beschikbaar voor evt. vragen van onze kant.
Met vriendelijke groet,

www.hovintgooi.nl

12.
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

LVO
De aanvraag HOV in "t Gooi, kappen bomen Crailo - 5320893 is ingediend
woensdag 22 juli 2020 15:06:04

Geachte mevrouw

,

Uw aanvraag HOV in 't Gooi, kappen bomen Crailo - 5320893 is ingediend via
Omgevingsloket online. Op 2020-07-22 heeft Gemeente Laren de aanvraag ontvangen.
U kunt een PDF van de ingediende aanvraag downloaden onder de tab 'Formulier
downloaden'. Log hiervoor in op Omgevingsloket online en open in uw overzicht de
aanvraag HOV in 't Gooi, kappen bomen Crailo - 5320893.
Wanneer er nieuws is over de aanvraag krijgt u een e-mail op dit adres. Om de status van
de aanvraag te bekijken logt u in op Omgevingsloket online.
Met vriendelijke groet,
Omgevingsloket online
------------------------------De aanvraaggegevens
Naam: HOV in 't Gooi, kappen bomen Crailo
Aanvraagnummer: 5320893
Type: Omgevingsvergunning / melding
Werkzaamheid: Kappen
Datum indiening: 22-07-2020
Bevoegd gezag: Gemeente Laren
Verplichtingtype: Vergunningsplicht
Soort procedure: regulier (onder voorbehoud)
Bekijk de aanvraag
------------------------------Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden.

GEMEENTEBLAD

13.

Nr. 197620
31 juli
2020

Officiële uitgave van de gemeente Laren

Aangevraagde omgevingsvergunning Amersfoortsestraatweg, 1251 AV, het
vellen van circa 500 bomen ten behoeve herinrichting Crailo (Kadastraal
perceelnummer A 5432)
1.· Amersfoortsestraatweg, 1251 AV, het vellen van circa 500 bomen ten behoeve herinrichting Crailo
(Kadastraal perceelnummer A 5432), ingekomen 22 juli 2020; .

Inzage:
1.
2.
3.

De aanvraag kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL
Combinatie in Eemnes.
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.
De agenda voor de BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit staat op www.mooisticht.nl

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving (telefoonnummer 14 035).

1

Gemeenteblad 2020 nr. 197620

31 juli 2020

GEMEENTEBLAD

14.

Nr. 224743
2 september
2020

Officiële uitgave van de gemeente Laren

Aangevraagde omgevingsvergunning Amersfoortsestraatweg, 1251 AV,
het vellen van circa 500 bomen ten behoeve herinrichting Crailo
(Kadastraalperceelnummer A 5432)
Op 31 juli 2020 is onder nummer 197620 gepubliceerd dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd
op de Amersfoortsestraatweg, 1251 AV, het vellen van circa 500 bomen ten behoeve herinrichting Crailo
(Kadastraal perceelnummer A 5432). Ter aanvulling op de publicatie nr. 197620: de aanvraag is gedaan
door de provincie Noord-Holland in het kader van het Provinciaal inpassingsplan ‘HOV in ’t Gooi’
waarin in Crailo een gebied van ruim 3 ha als Natuur is bestemd. Dit betreft compensatie in het kader
van
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Binnenkort zal worden gestart met de omvorming van het gebied tot
NNN-gebied. In dat kader wil de provincie houtopstanden verwijderen (circa 500 bomen) en worden
nieuwe bomen aangeplant.

Inzage:
1.
2.
3.

De aanvraag kunt u op afspraak inzien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL
Combinatie in Eemnes.
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.
De agenda voor de BEL-Commissie Ruimtelijke Kwaliteit staat op www.mooisticht.nl

Informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving (telefoonnummer 14 035).

1

Gemeenteblad 2020 nr. 224743

2 september 2020

15.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@tauw.com>
woensdag 28 oktober 2020 17:07

RE: [EXT] Crailo, buizerd

Hoi Allemaal,
Ik voeg
ook even toe zodat hij ook op de hoogte is van de laatste stand van zaken. Wat betreft het natuuronderzoek kan
ik nog toevoegen dat we er door het hele jaar heen verschillende keren zijn geweest (ook in de broedperiode van wespendief) en
het beest niet hebben vastgesteld. De mensen die het onderzoek hebben uitgevoerd hebben altijd hun ogen en oren open in de
natuur en zouden, zoals ik ze persoonlijk ken, maar wat graag een broedgeval van wespendief gevonden hebben dus ik durf mijn
hand er wel voor in het vuur te steken dat hij er niet broed.
Als er vanuit Van Oostrum nog vragen zijn ben ik uiteraard bereikbaar op onderstaande telefoonnummer. Is vaak iets sneller dan
mailen en ik heb liever dat jullie een keer te veel bellen dan een keer te weinig 
Met vriendelijke groet,

Afdeling ecologie

TAUW bv
Australiëlaan 5
Postbus 3015
3502 GA Utrecht
T
M

@noord-holland.nl>
From:
Sent: woensdag 28 oktober 2020 17:01
@noord-holland.nl>;
To:
Cc:
@tauw.com>
Subject: [EXT] Crailo, buizerd
Dag

@gnr.nl>

en

Ik heb net
gesproken. Was geen fijn gesprek. Er mag volgens haar helemaal niet worden gekapt, er
moet eerst een wespendiefdeskundige bij betrokken worden (en daarvan zijn er maar een paar in Nederland …) en
er moet goed onderzoek worden gedaan – Tauw is volgens haar zeker niet geschikt voor dit onderzoek (‘kijk naar
het onderzoek voor de HOV’). Ze verwees me naar bijgaand artikel (vast bekend bij
:
http://werkgroeproofvogels.nl/images/Takkeling%2028(3)%202020%20boskap.pdf
Over GNR is ze ook niet te spreken; ‘
heeft zelf onlangs een buizerdnest vernield’ (bij de aanleg van
een wandelpad?) en kennelijk is het mode om overal maar bomen te kappen, dit is desastreus voor roofvogels.
Kortom: ze gaat niet langskomen voor de buizerd.
1

Nb.
is al op de hoogte (volgens hem is de aanwezigheid van de wespendief in het gebied uitgesloten); hij belde
me om te laten weten dat het tweede veldbezoek is afgerond vanmiddag en dat daarmee in principe de ecologische
begeleiding is afgerond –
blijft tijdens het werk van Van Oostrum beschikbaar voor evt. vragen van onze kant.
Met vriendelijke groet,

/ www.hovintgooi.nl

Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Bestuur van NoordHolland.

2

16.
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Beste

@belcombinatie.nl>
donderdag 3 september 2020 15:19
RE: aanvraag HOV in 't Gooi, 2020-0660

,

Ik heb onze groendeskundige gesproken en hij heeft aangegeven dat hij akkoord is en mij binnenkort van
advies voorziet. Voorwaarde is wel dat jullie een communicatieplan overleggen. Daarbij dienen jullie uiteraard
de bezwaartermijn (6 weken) in acht te nemen (in ieder geval voor de bomen die vergunningsplichtig zijn).
Met vriendelijke groet,

____________________________________
BEL Combinatie
t.
5
E-mail:
@belcombinatie.nl
Aanwezig op: ma | di | wo | do | vr

Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes | www.belcombinatie.nl
Onze dienstverlening draait om mensen. We horen graag hoe u onze dienstverlening ervaart.

Van:
@noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 13:28
Aan:
@belcombinatie.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag HOV in 't Gooi, 2020-0660
Beste heer

,

Dank voor uw bericht.
Hierbij de antwoorden op uw vragen:
1. Figuur 2, gebiedsindeling in vakken: zie de bijlage.
2. Herplant zal plaatsvinden in alle (7) vakken. Er is geen schets van de herplant per vak. In de opdracht aan de nog
te selecteren aannemer wordt aangegeven dat bosplantsoen moet worden aangeplant t.b.v. het verkrijgen van
natuurlijk gevarieerd inheems loofbos bestaande uit boomsoorten en struiksoorten, richtlijn hoh 1,50x1,50 m.
De boomsoorten zijn: wintereik 10%, zomereik 30%, winterlinde 20%, inheemse vogelkers 20%, haagbeuk 10%
en beuk 10% (berk en grove den komen vanzelf, deze soorten hoeven daarom niet geplant te worden). De
struiksoorten zijn: hazelaar 20%, tweestijlige meidoorn 20%, sleedoorn 10%, lijsterbes 15%, hazelaar 15%,
sporkehout of vuilboom 10%, gewone vlier 10%. De herplant is bepaald in overleg met het Goois
Natuurreservaat.
3. Op de 1 ha binnen de bebouwde kom Wnb waar bomen worden verwijderd vindt herplant plaats (zie hierboven
onder punt 2). Daarnaast wordt het veld in de noord-oost hoek van het gebied (extra) ingeplant met bomen. In
totaal wordt dus herplant op 1,2 ha, waarmee per saldo binnen de bebouwde komen Wnb de oppervlakte aan
bomen/bos zal toenemen.
1

4. De te behouden bomen zijn in het veld gemarkeerd zodat deze bij een terreinbezoek zijn terug te vinden. Het
terrein op Crailo is echter afgesloten; indien de groendeskundige het terrein wil bezoeken hoor ik het graag, dan
kan toegang worden geregeld.
Met vriendelijke groet,

/ www.hovintgooi.nl

Van:
@belcombinatie.nl>
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 11:16
Aan:
@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag HOV in 't Gooi, 2020-0660
Urgentie: Hoog
Beste mevrouw
Uw aanvraag is in behandeling, onze groendeskundige heeft wel nog enkele vragen.
•

Ten eerste is er in de bijlage van de aanvraag aangegeven dat er een gebiedsindeling in vakken
aanwezig is. Dit betreft figuur 2.
Echter zijn de nummers niet leesbaar. Kunt u deze figuur leesbaar nogmaals toe sturen?

•

Ten tweede. In de beschrijving per vak is niet overal melding gemaakt van herplant. Graag ontvangen
wij een schets met de herplant per vak.

•

Ten derde is niet aangegeven hoeveel herplant er in totaal gaat plaatsvinden. Dit kan bij de
beantwoording van vraag 2 worden meegenomen.

•

Ten vierde. Zijn de bomen in het veld gemarkeerd zodat deze met een terreinbezoek zijn terug te
vinden?

Wij vernemen graag van u.
Met vriendelijke groet,

____________________________________
BEL Combinatie
t.
E-mail:
@belcombinatie.nl
Aanwezig op: ma | di | wo | do | vr

Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes | www.belcombinatie.nl
Onze dienstverlening draait om mensen. We horen graag hoe u onze dienstverlening ervaart.

Van:
@Belcombinatie.nl>
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 08:10
2

Aan:
@belcombinatie.nl>
CC: '
@noord-holland.nl'
@noord-holland.nl>
Onderwerp: FW: aanvraag HOV in 't Gooi, 2020-0660
Dag

,

Wil jij

informeren omtrent de stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

____________________________________
BEL Combinatie
t.
E-mail:
@Belcombinatie.nl
Aanwezig op: ma. t/m do en de vrijdag van de even weken.

Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes | www.belcombinatie.nl
Onze dienstverlening draait om mensen. We horen graag hoe u onze dienstverlening ervaart.

Van:
@noord-holland.nl>
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 15:54
Aan:
@Belcombinatie.nl>
Onderwerp: aanvraag HOV in 't Gooi, 2020-0660
Beste heer

hallo

,

Graag zou ik willen weten wat de stand van zaken is mbt de op 22 juli ingediende aanvraag voor het project HOV in
‘t Gooi, met Wabo nummer 2020-0660. Het betreft het kappen van bomen op Crailo, ivm herinrichting van het
terrein als NNN-gebied.
Ik heb eerder ook telefonisch contact gezocht, met de heer
(zijn naam wordt genoemd bovenaan de
ontvangstbevestiging); het is ook prima als hij terugbelt of mailt uiteraard, maar ik vind van hem geen mailadres in
de brief.
Ik hoor het graag, alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,

/ www.hovintgooi.nl

Disclaimer: Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Alleen schriftelijke correspondentie uitgaande van en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente.
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Disclaimer: Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Alleen schriftelijke correspondentie uitgaande van en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente.
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17.
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Beste

vrijdag 4 september 2020 15:36
RE: aanvraag HOV in 't Gooi, 2020-0660

,

In de uitvraag aan de aannemers staat geen ‘hoeveelheid’, alle opengevallen plekken moeten beplant worden:
Aanplanten bosplantsoen met eventueel veren (richtlijn hart-op-hart 1,50x1,50 m) op de opengevallen plekken. Doel
is het realiseren van natuurlijk gevarieerd inheems loofbos. Daarbij wordt autochtoon plantmateriaal gebruikt en is
aandacht voor natuurlijke overgangen naar de te ontwikkelen heideterreinen gewenst.
De plantmaat van het bosplantsoen is 1.00 tot 1.20 meter hoog met goed ontwikkelde wortels, met name de
haarwortels.
Verder wordt verwezen naar het onderstaande kaartje van de nieuwe inrichting: in het ‘groene gebied’ (2,36 ha)
moet bos worden aangeplant, daar waar nog geen bomen staan (want een deel van de bomen wordt zoals gezegd
niet gekapt maar blijft behouden):

Ik hoop dat dit meer duidelijkheid geeft. Als er nog vragen zijn, bel of mail gerust.
Met vriendelijke groet,

/ www.hovintgooi.nl

@Belcombinatie.nl>
Van:
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 15:16
Aan:
@noord-holland.nl>
Onderwerp: FW: aanvraag HOV in 't Gooi, 2020-0660
Beste

,
1

Bedankt voor de gegeven antwoorden.
Ik heb nog wel een aanvullende vraag. Hoeveel bosplantsoen zijn jullie voornemens te planten.
In de vergunningaanvraag wordt melding gemaakt van herplant. Dit zal ook in de vergunning worden
meegenomen.
Ik zie uw reactie tegemoet,
Met vriendelijke groet,

____________________________________
BEL Combinatie
t.
E-mail:
@Belcombinatie.nl
Aanwezig op: ma | di | do | vr

Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes | www.belcombinatie.nl
Onze dienstverlening draait om mensen. We horen graag hoe u onze dienstverlening ervaart.

Van:
@noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 13:27
Aan:
Onderwerp: RE: aanvraag HOV in 't Gooi, 2020-0660
Beste heer

,

Dank voor uw bericht.
Hierbij de antwoorden op uw vragen:
1. Figuur 2, gebiedsindeling in vakken: zie de bijlage.
2. Herplant zal plaatsvinden in alle (7) vakken. Er is geen schets van de herplant per vak. In de opdracht aan de nog
te selecteren aannemer wordt aangegeven dat bosplantsoen moet worden aangeplant t.b.v. het verkrijgen van
natuurlijk gevarieerd inheems loofbos bestaande uit boomsoorten en struiksoorten, richtlijn hoh 1,50x1,50 m.
De boomsoorten zijn: wintereik 10%, zomereik 30%, winterlinde 20%, inheemse vogelkers 20%, haagbeuk 10%
en beuk 10% (berk en grove den komen vanzelf, deze soorten hoeven daarom niet geplant te worden). De
struiksoorten zijn: hazelaar 20%, tweestijlige meidoorn 20%, sleedoorn 10%, lijsterbes 15%, hazelaar 15%,
sporkehout of vuilboom 10%, gewone vlier 10%. De herplant is bepaald in overleg met het Goois
Natuurreservaat.
3. Op de 1 ha binnen de bebouwde kom Wnb waar bomen worden verwijderd vindt herplant plaats (zie hierboven
onder punt 2). Daarnaast wordt het veld in de noord-oost hoek van het gebied (extra) ingeplant met bomen. In
totaal wordt dus herplant op 1,2 ha, waarmee per saldo binnen de bebouwde komen Wnb de oppervlakte aan
bomen/bos zal toenemen.
4. De te behouden bomen zijn in het veld gemarkeerd zodat deze bij een terreinbezoek zijn terug te vinden. Het
terrein op Crailo is echter afgesloten; indien de groendeskundige het terrein wil bezoeken hoor ik het graag, dan
kan toegang worden geregeld.
Met vriendelijke groet,
2

/ www.hovintgooi.nl

Van:
@belcombinatie.nl>
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 11:16
Aan:
@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag HOV in 't Gooi, 2020-0660
Urgentie: Hoog
Beste mevrouw
Uw aanvraag is in behandeling, onze groendeskundige heeft wel nog enkele vragen.
•

Ten eerste is er in de bijlage van de aanvraag aangegeven dat er een gebiedsindeling in vakken
aanwezig is. Dit betreft figuur 2.
Echter zijn de nummers niet leesbaar. Kunt u deze figuur leesbaar nogmaals toe sturen?

•

Ten tweede. In de beschrijving per vak is niet overal melding gemaakt van herplant. Graag ontvangen
wij een schets met de herplant per vak.

•

Ten derde is niet aangegeven hoeveel herplant er in totaal gaat plaatsvinden. Dit kan bij de
beantwoording van vraag 2 worden meegenomen.

•

Ten vierde. Zijn de bomen in het veld gemarkeerd zodat deze met een terreinbezoek zijn terug te
vinden?

Wij vernemen graag van u.
Met vriendelijke groet,

____________________________________
BEL Combinatie
t.
E-mail:
@belcombinatie.nl
Aanwezig op: ma | di | wo | do | vr

Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes | www.belcombinatie.nl
Onze dienstverlening draait om mensen. We horen graag hoe u onze dienstverlening ervaart.

Van:
@Belcombinatie.nl>
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 08:10
Aan:
@belcombinatie.nl>
CC: '
@noord-holland.nl' <
@noord-holland.nl>
Onderwerp: FW: aanvraag HOV in 't Gooi, 2020-0660
Dag

,
3

Wil jij

informeren omtrent de stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

____________________________________
BEL Combinatie
Medewerker Vergunningen 1
t.
E-mail:
@Belcombinatie.nl
Aanwezig op: ma. t/m do en de vrijdag van de even weken.

Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes | www.belcombinatie.nl
Onze dienstverlening draait om mensen. We horen graag hoe u onze dienstverlening ervaart.

@noord-holland.nl>
Van:
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 15:54
Aan:
@Belcombinatie.nl>
Onderwerp: aanvraag HOV in 't Gooi, 2020-0660
Beste heer

, hallo

Graag zou ik willen weten wat de stand van zaken is mbt de op 22 juli ingediende aanvraag voor het project HOV in
‘t Gooi, met Wabo nummer 2020-0660. Het betreft het kappen van bomen op Crailo, ivm herinrichting van het
terrein als NNN-gebied.
Ik heb eerder ook telefonisch contact gezocht, met de heer
(zijn naam wordt genoemd bovenaan de
ontvangstbevestiging); het is ook prima als hij terugbelt of mailt uiteraard, maar ik vind van hem geen mailadres in
de brief.
Ik hoor het graag, alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,

www.hovintgooi.nl

Disclaimer: Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Alleen schriftelijke correspondentie uitgaande van en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente.

Disclaimer: Aan de inhoud van deze mail en bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Alleen schriftelijke correspondentie uitgaande van en ondertekend door het bevoegde bestuursorgaan bindt de gemeente.
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18.
CONCEPT Voorstellen voor inrichting compensatiegronden HOV op Crailo.
Versie 28 november 2019

Doel:
Dit CONCEPT beschrijft een voorstel voor inrichting van een ruim 3 ha groot gebied op Crailo
als compensatie van natuur die verloren gaat door de realisatie van het project HOV in ‘t
Gooi. Doel daarbij is om te komen tot een aanpak die enerzijds leidt tot een voor
natuurontwikkeling acceptabele uitgangssituatie en anderzijds tot een praktisch en op korte
termijn uitvoerbaar plan. De beschreven aanpak houdt (nog) geen rekening met kaders van
wet- en regelgeving. De provincie Noord-Holland zal hiermee bij planvoorbereiding en
uitvoering vanzelfsprekend rekening moeten houden.
Bij het voorstel zijn worden hoeveelheden op kaart weergegeven (bijlage 1) om een
inschatting te kunnen maken van werkzaamheden en kosten.
Beschrijving huidige situatie
-

-

Het perceel is gelegen binnen het gebied Crailo (zie kaart).
De oppervlakte bedraagt 30.178 m2.
Het gebied is aan de zuidwest en zuidoost zijde omgeven met hoge rasters.
Niet alle informatie over verontreinigingen, gebiedsvreemde materialen, mogelijk
aanwezigheid van explosieven, archeologie, kabels en leidingen, voorkomende flora
en fauna, structuurkenmerken en waarden is bekend.
Het gebied bestaat voor ongeveer 70% uit bestaand opgaand bos en 30% uit open
ruimte die gedeeltelijk is voorzien van bestrating/verharding.
De nieuwe eigendomsgrens is door het kadaster uitgezet en door GNR gemarkeerd
met grenspalen op de hoekpunten (zie kaart).

Proces
1. Op basis van dit CONCEPT voorstel worden afspraken gemaakt tussen provincie en GNR
over de planvoorbereiding en uitvoering.
2. Het eindresultaat voldoet aan de Omschrijving redelijke staat van oplevering voor de
compensatiegronden HOV, zoals beschreven in bijlage5C van de HOV overeenkomst en
aan dit document toegevoegd als bijlage 2.
3. Provincie Noord-Holland draagt zorg voor het voldoen aan wet- en regelgeving bij
uitvoering van werkzaamheden, inclusief veiligheidsvoorschriften.
4. De uitvoering vindt plaats nadat PNH en GNR overeenstemming hebben bereikt over het
inrichtingsplan.
5. Voor de uitvoering van in het inrichtingsplan beschreven maatregelen kiest de provincie
Noord-Holland een opdrachtnemer en wordt een toezichthouder gezocht waardoor
kwaliteit en kwantiteit worden geborgd. Het GNR heeft goede ervaringen met de
bosgroepen en Staro.
6. Er worden drie oplevermomenten voorzien:

a. Oplevering inrichtingsplan compensatiegronden (de definitieve versie van dit
document).
b. Oplevering uitvoering.
c. Oplevering ontwikkelingsbeheer (zie Omschrijving redelijke staat van oplevering
voor de compensatiegronden HOV, zoals beschreven in bijlage5C van de HOV
overeenkomst en aan dit document toegevoegd als bijlage 2.)
7. Tijdens elke fase vindt overleg en afstemming plaats tussen opdrachtgever (provincie
Noord-Holland), opdrachtnemer/toezichthouder (nader te bepalen) en belanghebbende
(Stichting Goois Natuurreservaat).
8. GNR wordt betrokken bij keuzes die tijdens de voorbereiding en uitvoering moeten
worden gemaakt (welke bomen blijven behouden, kan hout in het gebied achter blijven
etc.) Evt. vast te stellen kaders voor rol GNR beschrijven.
Algemene uitgangspunten voor inrichting
1. De volgende natuurdoeltypen worden nagestreefd: N15.02 Dennen, eiken, beukenbos en
N07.01 droge heide. Dit sluit aan bij de provinciale en GNR-natuurdoelen. Het dennen,
eiken, beukenbos biedt ruimte aan inheemse boom- en struiksoorten. Binnen beide
natuurtypen is ruimte voor kleinschalige variatie zoals bijvoorbeeld een poel,
stuifzandplekken en struweel/bosranden. Uitgangspunt is dat per saldo de hoeveelheid
bos ongeveer gelijk blijft.
2. Bos wordt aangeplant met bosplantsoen in periode november tot uiterlijk 15 maart met
een sterke voorkeur voor het begin van deze periode, omdat hierdoor de kans op
afsterven door uitdroging in het voorjaar afneemt.
3. Heide wordt ontwikkeld door heidemaaisel (choppermateriaal) uit te strooien.
4. Werkzaamheden worden uitgevoerd conform de Omschrijving redelijke staat van
oplevering voor de compensatiegronden HOV, zoals beschreven in bijlage5C van de HOV
overeenkomst en aan dit document toegevoegd als bijlage 2.
5. Te behouden bomen worden van tevoren gemarkeerd en waar nodig beschermd om
schade tijdens werkzaamheden te voorkomen.
6. Er worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat tijdens werkzaamheden
verdichting en/of schade aan de bodem ontstaat.
7. Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd in het broedseizoen (15 maart- 15 juli)
anders dan in overleg met GNR.

Referentiebeelden laag en hoog raster

Aanpak
Stap 1: Bos kappen en opslag verwijderen.
Om ruimte te maken voor efficiënte detectie van explosieven, het saneren van
verontreiniging met PAK en het verwijderen van gebiedsvreemde materialen wordt 1,55 ha
bos gekapt. Omdat 0,9 ha van het terrein al open is, zal na deze ingreep 2,44 ha vrij zijn van
bos. Alleen het bos langs het bestaande raster om het terrein blijft staan. Dit is een ongeveer
15 meter brede rand. Hier wordt alleen de opslag verwijderd.
Binnen het gebied waar het bos wordt gekapt worden waardevolle bomen gemarkeerd en
waar mogelijk behouden. Dit gaat om maximaal 10% van de bomen zodat hinder tijdens
werkzaamhden wordt beperkt. Binnen het te behouden bos kunnen als daar reden voor is
(veiligheid, bereikbaarheid) maximaal 10% van de bomen worden gekapt.
Hout wordt in principe uit het terrein afgevoerd. Op een aantal plaatsen kan een takkenhoop
achterblijven als dekking voor dieren.
Stap 2: Explosieven, verontreinigingen en gebiedsvreemde materialen verwijderen.
Na stap 1 is het terrein vrijwel geheel toegankelijk voor het detecteren en verwijderen van
explosieven, de sanering van verontreiniging met PAK en het opruimen van gebiedsvreemde
materialen op en in de bodem.
Nadat het gebied veilig is verklaard (explosieven) wordt de bovenlaag 20 cm diep afgegraven
en gezeefd. Dit gebeurd zodanig dat in het werk kan worden bepaald of dieper graven
noodzakelijk is. Als er plekken zijn met gebiedsvreemde materialen of andere
verontreinigingen, wordt dieper gegraven. Indien nodig worden stobben verwijderd.
Hopen grond die zijn aangebracht op het maaiveld worden geheel afgegraven en gezeefd.
Gezeefde grond wordt voor zover mogelijk teruggebracht op dezelfde locatie als waar het is
afgegraven.

Op plaatsen waar bomen behouden blijven wordt bij het graven rekening gehouden met
boomwortels (schade tegengaan). Indien zich verontreinigingen bevinden onder te behouden
bomen, worden deze in principe alsnog weggehaald (en daarna in het terrein achtergelaten)
of wordt in overleg voor een andere oplossing gekozen.
Stap 3: Bos aanplanten en heidestrooisel verspreiden.
Op basis van een (nog op te stellen) inrichtingsschets wordt bos aangeplant en heide
ontwikkeld.
Inplanten met inheemse loofhoutsoorten: zomereik, winterlinde, lijsterbes, hazelaar,
meidoorn, inlandse vogelkers, vuilboom, sleedoorn. Groepsgewijze menging. Plantverband
ongeveer 1,5 x 1,5 meter. Inboet na twee jaar.
Heidestrooisel (choppermaterial) ca. 2 cm dik aanbrengen op schrale zandgrond. Voor
verspreiden de bodem ondiep eggen met een wied-eg.
Stap 4: Hek verwijderen en nieuwe hekken plaatsen.
Na de gebiedsinrichting wordt op de plaats van het oude hoge raster aan de zuidzijde van het
gebied (aansluitend op te handhaven hoge rasters rondom Crailo) een laag raster geplaatst,
zie kaart. Het lage raster bestaat uit houten palen met 4 gladde draden op 25, 50, 75 en 100
cm hoogte, zodat betreding in de aanleg- en ontwikkelingsfase wordt tegengegaan.
Voordat het bestaande hoge raster aan de zuidzijde van het gebied wordt verwijderd, wordt
een nieuw hoog raster geplaatst aan de noordzijde van het plangebied, zodat de
ontwikkellocatie Crailo niet vanuit het plangebied kan worden betreden. zie kaart. Het nieuwe
hoge raster bestaat uit stalen buispalen met horizontale bovenbuis op 1,80 m en
harmonicagaas, kleur dennegroen). Dit raster wordt zonder onderbrekingen aangesloten op
de bestaande rasters rond Crailo.
Stap 5: Overdracht grond van provincie Noord-Holland naar GNR
Nadat stap 1 t/m 4 zijn afgerond en er afspraken zijn gemaakt over het ontwikkelingsbeheer
(stap6) kan overdracht definitief plaatsvinden. Hierbij verdient het perceel van Liander (zie
kaart) speciale aandacht omdat dit deel uitmaakt van de compensatie HOV.
Stap 6: Ontwikkelingsbeheer.
Ontwikkelingsbeheer wordt 5 jaar uitgevoerd en is gericht op het creëren van een goede
uitgangssituatie voor ontwikkeling en instandhouding van de beoogde natuurdoeltypen.
In de periode van ontwikkelingsbeheer wordt elk najaar bekeken of de aanplant nog leeft.
Indien nodig wordt nieuw plantsoen geplant ter vervanging van afgestorven plantsoen.
Opslag van ongewenste soorten wordt verwijderd. Afhankelijk van de soort wordt bepaald
welke aanpak nodig is. Indien nodig wordt jaarlijks een extra ronde handpicking van
gebiedsvreemde materialen gedaan.

, 28 november 2019

Bijlage 1 Kaartbeeld:

Bijlage 2:

19.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Dag

woensdag 12 augustus 2020 15:23

RE: Contactgegevens adviseur

voor afspraak met GNR

,

Fijn dat jij donderdag 20/8 beschikbaar bent voor een locatiebezoek aan Crailo.
Omdat het terrein is afgesloten en het veldbezoek 2-ledig zal zijn (deel Tauw en deel Tauw + GNR + PNH), is de
planning als volgt:
- verkennend veldbezoek Tauw 12.30 – 14.30 uur
- locatiebezoek met GNR en PNH 14.30 – 16.30 uur
Kun jij op 20/8 op het vetgedrukte tijdstip aanwezig zijn, op de Nieuwe Crailoseweg in Hilversum? Dan treffen we
elkaar daar.
Zie voor de exacte locatie onderstaand kaartje: het toegangshek staat in de rode cirkel.
Op de locatie kun je 2 uur (zelfstandig) het terrein verkennen. Aansluitend kan dan nog eens 2 uur een rondje
worden gemaakt met GNR (
) en PNH (
HOV in ’t Gooi, en ondergetekende).

Met vriendelijke groet,

Holland
www.hovintgooi.nl

@tauw.com>
Van:
Verzonden: woensdag 12 augustus 2020 07:51
Aan:
@noord-holland.nl>
CC:
@tauw.com>
Onderwerp: Contactgegevens adviseur

voor afspraak met GNR
1

Hallo

,

is de adviseur die het project zal uitvoeren:
Hij is volgende week donderdag beschikbaar voor het veldbezoek.
Met vriendelijke groet,

Tauw bv
Australiëlaan 5
Postbus 3015
3502 GA Utrecht
T
M

2

@tauw.com>
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Eemnesserweg 19
1251 NA Laren
Tel.: 14 035
Fax: 035-751 31 01
■ info@laren.nl
www.laren.nl

provincie Noord-Holland, provinciehuis
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

iNGEKOMEN 10 SEP. CT
briefnummer
bijlage(n)
datum
inf. bij
afdeling
telefoonnr.
uw kenmerk
onderwerp

WABO 2020-0660

8 september 2020
Vergunningen en Handhaving
14 035

verzonden ' 8 SEP ?[I2[)

Besluit omgevingsvergunning

Geachte mevrouw
Bijgaand ontvangt u de door u aangevraagde omgevingsvergunning, voor het vellen van circa
500 bomen nabij het perceel Amersfoortsestraatweg ‘Crailo’ te Laren.

Bij dit besluit zijn de daarbij behorende gewaarmerkte documenten bijgevoegd. Deze stukken
dienen tijdens de werkzaamheden op het werk aanwezig te zijn.
Inwerkingtreding besluit
Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen bijgevoegd besluit binnen 6
weken na de dag waarop het is bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend
bij ons college. Als datum van bekendmaking geldt de dag waarop het besluit aan u is toegezonden.
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is
verstreken. U kunt dus geen aanvang met de werkzaamheden maken tot de genoemde
bezwaartermijn is verstreken. Tevens wijzen wij u erop dat derdebelanghebbenden (buren e.d.) op
grond van de Algemene wet bestuursrecht ook de mogelijkheid hebben om binnen zes weken na
bekendmaking van dit besluit, bezwaar aan te tekenen bij ons college. In verband hiermee worden
alle verleende vergunningen in het gemeentelijk huis-aan-huisblad en op www.overheid.nl
gepubliceerd.
U dient de start van de werkzaamheden voor de aanvang hiervan aan het team Vergunningen
van de BEL Combinatie te melden. Voorts maken wij u attent op de regelgeving in de Wet
Natuurbescherming: wij adviseren u tijdens het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) niet te
vellen.
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Gemeente
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Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het team Vergunningen. Dit
telefoonnummer is vermeld bovenaan deze brief.

Deze brief is digitaal ondertekend.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,
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OMGEVINGSVERGUNNING
Datum
Nummer

: 8 september 2020
: WABO 2020-0660

Burgemeester en wethouders van Laren

gezien het verzoek, ingekomen op d.d. 22 juli 2020 van:
provincie Noord-Holland, provinciehuis
Mevrouw
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

om vergunning op grond van artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(hierna: Wabo) en de Algemene plaatselijke verordening 2018 Laren (hierna: Apv) voor het
vellen van circa 500 bomen gelegen op het perceel:
Plaatselijk bekend
Kadastraal perceel

: Amersfoortsestraatweg ‘Crailo’ te Laren
: gemeente Laren, sectie A, nummer 5432 & 5436

overwegende dat:

artikel 2.2, lid 1, onder g, van de Wabo en artikel 4.11 van de Apv bepaalt dat het verboden is
zonder omgevingsvergunning, houtopstanden te vellen;
de bomen een diameter van meer dan 20 centimeter hebben, gemeten op een hoogte van
130 cm vanaf de grond, zodat hiervoor een vergunning benodigd is en deze niet vallen onder de
uitzonderingen als genoemd in artikel 4.11, lid 2 Apv;
de te vellen bomen zijn beoordeeld door de groendeskundige, werkzaam bij het team Openbare
Ruimte waarbij is getoetst aan de weigeringsgronden als genoemd in artikel 4.13 van de Apv,
waarbij het onderstaande is beoordeeld;
er geen sprake is van natuurwaarde van de houtopstand;
er geen sprake is van landschappelijke waarde van de houtopstand;
er geen sprake is van waarde van de houtopstand voor het dorpsschoon;
er geen sprake is van beeldbepalende waarde van de houtopstand;
er geen sprake is van cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

er geen sprake is van waarde van leefbaarheid van de houtopstand.
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belangenafweging :
het volgende belang is door de aanvrager naar voren gebracht:

“Herinrichting van (een deel van) Crailo tot NNN-gebied, in het kader van het project
HOV in 'tGooi”
Aanvrager geeft aan circa 500 bomen te willen vellen voor natuurcompensatie in het kader van
Natuur Netwerk Nederland. Houtopstand met exoten zal worden geveld en zullen worden
vervangen met inheemse beplanting. Het plan vloeit voort uit het Provinciaal inpassingsplan
‘HOV ’t Gooi’. In totaal wordt 3 ha natuur ingericht. Natuurdoeltypen die worden na gestreefd
zijn: Dennen-, Eiken- en Beukenbos (NI5.02) en Droge heide (N07.01);

met inachtneming van de door aanvrager naar voren gebrachte belangen berichten wij dat uit
onderzoek is gebleken dat er veel exoten voorkomen; boomsoorten die van nature niet thuis
horen in Nederland. Het betreft de volgende soorten; Corsicaanse den, Oostenrijkse den,
Amerikaanse eik, Noorse esdoorn, Amerikaanse vogelkers en Japanse lariks;
de inheemse beplanting die in het terrein voorkomt blijft gehandhaafd. Het betreft de soorten:
Grove den. Winter- en Zomereik, Winterlinde, Gewone vogelkers, Haagbeuk, Beuk, Hazelaar,
Tweestijlige meidoorn. Sleedoorn, Lijsterbes, Vuilboom en Gewone vlier;

gelet op het bovenstaande achten wij het belang voor het realiseren van de natuurcompensatie
zoals vastgesteld in het Provinciaal inpassingsplan ‘HOV ’t Gooi’ groter dan het belang om
deze bomen te behouden;

op grond van artikel 4.15, leden 1 en 2 van de Apv, een herplantplicht wordt opgelegd om het
groene karakter van het perceel en zijn omgeving te behouden.
gelet op het bepaalde in de Wabo en de Apv van de gemeente Laren.

besluiten:
1.

aan aanvrager voornoemd de gevraagde vergunning te verlenen voor de activiteit vellen
overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte
aanvraagformulier en bijhorende bijlagen;

11.

aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden:
de uitvoering van de kapwerkzaamheden dient binnen één (1) jaar na het onherroepelijk
worden van de vergunning plaats te vinden;
de herplant wordt opgelegd voor 5000 stuks bosplantsoen (bomen en struiken): de
bomen bestaande uit een mix, in de lengtemaat 100 - 110 cm boven het maaiveld, van
Wintereik 10%, Zomereik 30%, Winterlinde 20%, Gewone vogelkers 20%, Haagbeuk
10% en Beuk 10% (Berk en Grove den komen vanzelf, deze soorten hoeven daarom
niet geplant te worden). De struiksoorten zijn: Hazelaar 20%, Tweestijlige meidoorn
20%, Sleedoorn 10%, Lijsterbes 15%, Hazelaar 15%, Vuilboom 10% en Gewone vlier
10%. De bomen en struiken mogen naar eigen inzicht verspreid over het terrein worden
aangeplant. Het bosplantsoen dient binnen
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1 jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning, danwel de gereedkoming van de
bouwwerkzaamheden te zijn geplant en in stand te worden gehouden. Herplant die niet
slaagt, moet binnen een jaar worden vervangen door een ander exemplaar;
van de omgevingsvergunning voor het vellen van de bomen mag alleen gebruik
worden gemaakt wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd onder
ecologische begeleiding. Aanbevelingen van de ecoloog dienen opgevolgd te
worden;
van de omgevingsvergunning voor het vellen van de bomen mag pas gebruik
worden gemaakt nadat er een communicatieplan is aangeboden en goedgekeurd
door de afdeling Communicatie van de BEL Combinatie. Het communicatieplan
kunt u sturen naar communicatie@belcombinatie.nl;
er mag uitsluitend tot vellen worden overgegaan als er geen bewoond nest in de boom
zit of als van een bewoond nest het laatste jong het nest heeft verlaten;
de uitvoering van de herplantplicht dient binnen 5 dagen na uitvoering gemeld te
worden aan het team Openbare Ruimte op telefoonnummer 14 035;

III.

de originele besluiten te verstrekken aan:
de aanvrager;
het gemeente archief;

IV.

een kopie van dit besluit te verstrekken aan:
Financiën.

Met vriendelijke groet
-na-ifteasA&FeoUc^e van burgemeester en wethouders.
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bijlage(n)
datum
inf.bij
afdeling
telefoonnr.
uw kenmerk
onderwerp

WABO 2020-0660
8 september 2020

Vergunningen en Handhaving
14 035
Heffing leges

Geachte mevrouw

,

Op 22 juli 2020 ontvingen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vellen van
circa 500 bomen op het perceel Amersfoortsestraatweg ‘Crailo’ te Laren.

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag
leges verschuldigd.
Legesbedrag
De verschuldigde leges zijn als volgt gespecificeerd.

Activiteit__________________________
Vellen houtopstanden (25 bomen of meer)

Bedrag
€ 324,00

Totaal te betalen

€ 324,00 I

Voor het betalen van de leges wordt u apart van deze brief een factuur toegezonden.

BEZWAAR
Als u het niet eens bent met de aan u opgelegde leges, kunt u binnen zes weken na verzending
van deze kennisgeving een bezwaarschrift indienen bij de ambtenaar belast met de heffing van
gemeentelijke belastingen. Het bezwaarschrift dient ten minste voorzien te zijn van naam, adres,
dagtekening, motivering en handtekening.

1/2
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Wij maken u erop attent, dat de indiening van een bezwaarschrift tegen de legesheffing u niet
vrijwaart van de verplichting het legesbedrag binnen de gestelde termijn aan de gemeente te
voldoen.
Deze brief is digitaal ondertekend.
Met vriendelijke groet,
de ambtenaar, belast met de heffing
van gemeentelijke belastingen
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Aanvraaggegevens
Ingediende aanvraag/melding
Aanvraagnummer

5320893

Aanvraagnaam

HOV in 't Gooi, kappen bomen Crailo

Uw referentiecode

Ingediend op

22-07-2020

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

l.v.m. de herinrichting van een deel van Crailo tot NNNgebied worden houtopstanden verwijderd en nieuwe bomen
aangeplant

Opmerking

Projectkosten; n.n.b.

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Behoort bij besluit van burgemeester
en wethouders dd.
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Bijlagen die later komen
Bijlagen n.v.t. of al bekend
Bevoegd gezag

Datum aanvraag; 22 juli 2020

Naam;

Gemeente Laren

Bezoekadres;

Zuidersingel 5
3755 AZ Eemnes

Postadres;

Postbus 71
3755 ZH Eemnes

Telefoonnummer;

14035

E-mailadres;

info@laren.nl

Website;

www.laren.nl

Contactpersoon;

cluster vergunningen

Aanvraagnummer: 5320893
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Overzicht bijgevoegde modulebladen
Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Kappen

• Kappen
Bijlagen

Kosten

aanvraag: 22 juli 2020

Aanvraagnummer: 5320893
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Bedrijf

O

KvK-nummer

34362354

Vestigingsnummer

000015007278

(Statutaire) naam

provincie Noord-Holland, provinciehuis

Handelsnaam

Provincie-Noord-Holland

Contactpersoon
Geslacht

□ Man
(7 Vrouw

Voorletters
Voorvoegsels

Achternaam
Functie
3

Vestigingsadres bedrijf
Postcode

2012HR

Huisnummer

3

Huisletter

Huisnummertoevoeging

4

5

Straatnaam

Dreef

Woonplaats

Haarlem

Correspondentieadres

Postbus

3007

Postcode

2001 DA

Plaats

Haarlem

Contactgegevens

Telefoonnummer
Faxnummer

E-mailadres

Datum aanvraag: 22 juli 2020

Aanvraagnummer: 5320893

@noord-holland.nl
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Akkoordverklaring
Akkoordverklaring

Datum aanvraag: 22 juli 2020

Aanvraagnummer: 5320893

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Laren

Kadastrale gemeente

Laren Noord-Holland

Kadastrale sectie

A

Kadastraal perceelnummer

5432

Bouwplannaam

Bouwnummer

2

Datum aanvraag: 22 juli 2020

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

177 Ja
r Nee

Specificatie locatie

LRN A 5436

Eigendomssituatie
U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Eigendomssituatie van het perceel

[“
[~
P
(77

Uw belang bij deze aanvraag

De gronden zijn door de provincie overgedragen aan het
Goois Natuurreservaat

Aanvraagnummer: 5320893
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K’S;

K.

Kappen

Wat wilt u gaan doen?

B

>!
'8»^

n Kappen
pj Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

Verwijderen houtopstanden (vrnl. exoten) en aanplanten
nieuwe bomen

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

500

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

Zie de bijlage

Beschrijf per houtopstand de
locatie op het voor-, zij-, of
achtererf.

Zie de bijlage

Geef per houtopstand de diameter
van de stam in centimeter,
gemeten op 1,30 m boven het
maaiveld.

Is niet bekend, zie de bijlage

Beschrijf per houtopstand of er een
mogelijkheid is tot herbeplanten
en, zo ja, of u dat van plan bent.
Geef in het geval van herbeplanten
aan op welke locatie en met welke
soorten u dat wilt gaan doen.

Herplant is onderdeel van de herinrichting van het terrein,
zie de bijlage

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.
2

Datum aanvraag; 22 juli 2020

■i

Gemeentespecifieke vragen
Wat is de reden van uw aanvraag?

Herinrichting van (een deel van) Crailo tot NNN-gebied, in
het kader van het project HOV in 't Gooi

Bent u van plan te gaan
herplanten?

p' Ja
n Nee

Indien het om meerdere bomen
gaat, voor welk type en aantal is de
aanvraag?

Zie de bijlage

Aanvraagnummer: 5320893

Bevoegd gezag: Gemeente Laren
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Formele bijlagen

Datum aanvraag: 22 juli 2020

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

Crailo_situatie

Crailo situatie tbv
omgev-verg.pdf

Situatietekening kappen

2020-07-22

In
behandeling

Crailo BIJLAGE

Gegevens houtopstanden 2020-07-22
Aanvraag
omgevingsverguSituatietekening kappen
nning Crailo BIJLAGE
20.07.22.pdf

in
behandeling

Aanvraagnummer: 5320893
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Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?
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Aanvraag omgevingsvergunning herinrichting Crailo, bijlage
OLO nummer 5320893

Inleiding
In het Provinciaal inpassingsplan HOV in ’t Gooi (onherroepelijk sinds oktober 201 7) is in Crailo
een gebied van ruim 3 ha bestemd als Natuur. Dit betreft compensatie in het kader van NNN.
Binnenkort zal worden gestart met de omvorming van het gebied tot NNN-gebied. In dat kader
worden houtopstanden verwijderd en worden nieuwe bomen aangeplant.
Het perceel heeft een oppervlakte van 30.1 78 m2, en bestaat voor ca. 70% uit bestaand opgaand
bos (ca. 2,1 ha) en voor 30% uit open ruimte die gedeeltelijk is voorzien van
bestrating/verharding (ca. 0,9 ha). Binnen het bestaande bos wordt op ca. 1,5 ha van de ca. 2,1
ha gekapt. Op de overige ca. 0,6 ha (de ongeveer 1 5 m brede rand langs het bestaande raster om
het terrein) blijven de bomen staan; hier wordt alleen de opslag verwijderd.
Zie ook onderstaande figuur 1.
Figuur 1 Compensatiegebied Crailo
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Houtopstanden verwijderen binnen bebouwde kom Wnb, kap en herplant
De 1,5 ha bestaand bos waar gekapt zal worden, bevindt zich voor een deel binnen en voor een
deel buiten de bebouwde kom Wnb, zie onderstaande figuur 2.
Figuur 2 Grens bebouwde kom Wnb (groen gearceerd = binnen bebouwde kom)
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Het gebied binnen de bebouwde kom Wnb is ca. 1 ha groot (zie de groene arcering in figuur 2).
Binnen deze ca. 1 ha zal een grove dunning plaatsvinden, waarbij voornamelijk exoten worden
verwijderd. Ingeschat wordt dat dit ca. 500 bomen (exoten) betreft. Na de dunning van het
gebied zullen hier weer bomen worden aangeplant.
Het bos waar gekapt zal worden, is ingedeeld in 7 vakken (zie figuur 2):
1) In dit vak worden de exoten verwijderd (Amerikaanse eik, esdoorn, sneeuwbes en Amerikaanse
vogelkers). Behouden worden de inheemse loofbomen en vrijwel alle grove dennen (ruim 80
stuks, deze zijn reeds blauw gemarkeerd).
2) In dit vak worden Corsicaanse en Oostenrijkse dennen verwijderd - deze dennen zijn hier
indertijd aangeplant als productiebos, met het doel om gekapt te worden, hetgeen nu gaat
plaatsvinden. Behouden worden inheemse loofbomen en grove dennen. Herplant vindt plaats met
inheems loofhout (wintereik, zomereik, winterlinde, inheemse vogelkers, haagbeuk, beuk,
hazelaar, tweestijlige meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, hazelaar, sporkehout of vuilboom, gewone
vlier).
3) In dit vak worden de aanwezige eiken vrijgesteld door het verwijderen van de Corsicaanse
dennen.
4) In dit vak worden lariksen gekapt, en vervangen door inheemse loofbomen. Behouden worden
de grove dennen, eiken en berken.
5) In dit vak worden de Corsicaanse dennen rond de inlandse loofbomen verwijderd.
6) In dit vak worden de exoten verwijderd. Herplant vindt plaats met inheemse loofbomen.
7) In dit vak wordt jeneverbes verwijderd. Behouden worden de veldesdoorns en berken.
Het veld in de noord-oost hoek van het gebied wordt, nadat hier de verharding is verwijderd,
ingeplant met bomen. Dit betreft ca. 0,2 ha. Per saldo zal binnen de bebouwde komen Wnb de
oppervlakte aan bomen/bos dus toenemen.

Bij de herinrichting van het gebied tot NNN-gebied zullen de volgende natuurdoeltypen worden
nagestreefd: NI 5.02 Dennen-, eiken- en beukenbos en N07.01 Droge heide. Dit sluit aan bij de
natuurdoelen van zowel de provinciale als het Goois Natuurreservaat (de toekomstige beheerder
van het gebied). Het dennen-, eiken- en beukenbos biedt ruimte aan inheemse boom- en
struiksoorten. Binnen beide natuurtypen is ruimte voor kleinschalige variatie zoals bijvoorbeeld
een poel, stuifzandplekken en struweel/bosranden.
De uitvoering van de werkzaamheden zal gebeuren onder ecologische begeleiding. Er worden
geen werkzaamheden uitgevoerd in het broedseizoen (1 5 maart- 1 5 juli) anders dan in overleg
met een terreinbeheerder van het Goois Natuurreservaat.
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Foto’s 1 en 2: Vak 1, inheems looshout (behouden)
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Gemeente Laren, binnen bebouwde kom Wnb (bron: www.Gemeentenatlas.nl):
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Behoort bij besluit van burgemeester
en wethouders dd.
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3.1
Jimmy Vóller
FW: aanvraag HOV in 't Gooi, 2020-0660
Tekening behouden bomen met beb kom NRS.pdf

Onderwerp:
Bijlagen:

Van:
@noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 31 augustus 2020 13:28
Aan:
@belcombinatie.nl>
Onderwerp: RE: aanvraag HOV in 't Gooi, 2020-0660
Beste heer

»2 O 2 O

0 6 60

,

Dank voor uw bericht.
Hierbij de antwoorden op uw vragen;
1. Figuur 2, gebiedsindeling in vakken: zie de bijlage.
2. Herplant zal plaatsvinden in alle (7) vakken. Er is geen schets van de herplant per vak. In de opdracht aan de nog
te selecteren aannemer wordt aangegeven dat bosplantsoen moet worden aangeplant t.b.v. het verkrijgen van
natuurlijk gevarieerd inheems loofbos bestaande uit boomsoorten en struiksoorten, richtlijn hoh 1,50x1,50 m.
De boomsoorten zijn: wintereik 10%, zomereik 30%, winterlinde 20%, inheemse vogelkers 20%, haagbeuk 10%
en beuk 10% (berk en grove den komen vanzelf, deze soorten hoeven daarom niet geplant te worden). De
struiksoorten zijn; hazelaar 20%, tweestijlige meidoorn 20%, sleedoorn 10%, lijsterbes 15%, hazelaar 15%,
sporkehout of vuilboom 10%, gewone vlier 10%. De herplant is bepaald in overleg met het Goois
Natuurreservaat.
3. Op de 1 ha binnen de bebouwde kom Wnb waar bomen worden verwijderd vindt herplant plaats (zie hierboven
onder punt 2). Daarnaast wordt het veld in de noord-oost hoek van het gebied (extra) ingeplant met bomen. In
totaal wordt dus herplant op 1,2 ha, waarmee per saldo binnen de bebouwde komen Wnb de oppervlakte aan
bomen/bos zal toenemen.
4. De te behouden bomen zijn in het veld gemarkeerd zodat deze bij een terreinbezoek zijn terug te vinden. Het
terrein op Crailo is echter afgesloten; indien de groendeskundige het terrein wil bezoeken hoor ik het graag, dan
kan toegang worden geregeld.
Met vriendelijke groet,

HOV in *t Gooi
Behoort bij besluit van burgemeester
en wethouders dd.

www.hovintgooi.nl
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INGEKOMEN - 3 AUG. 2020

Postbus 71
15 ZH Eemnes

<

Laren
Eemnesserweg 19
1251 NA Laren
Tel.: 14 035
Fax:035 -751 31 01
info@laren.nl
www.laren.nl

provincie Noord-Holland, provinciehuis
Postbus 3007
2001 DA HAARLEM

briefnummer
bijlage(n)
datum
inf. bij
afdeling
telefoonnr.
uw kenmerk
onderwerp

WABO 2020-0660

28 juli 2020

VERZONDEN 2 9 JUL 2020

Vergunningen en handhaving
14035
Ontvangstbevestiging

Geachte mevrouw

,

Op 22 juli 2020 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het
vellen van 500 bomen op het perceel A 5432 te Laren voor de volgende activiteit:

Activiteit
Kappen

Werkzaamheden____________
Het vellen van circa 500 bomen

Op basis van de door u ingediende gegevens blijkt dat wij bevoegd zijn om te beslissen op uw
aanvraag. De behandeling van uw aanvraag vindt plaats op basis van de reguliere procedure
met een standaard termijn van 8 weken. De beslistermijn kan eventueel met een termijn van
zes weken worden verlengd.

Voor het indienen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning gelden landelijke
vereisten. Deze zijn terug te vinden in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Wij
beoordelen binnenkort of uw aanvraag voldoet aan deze landelijk vereisten. Door de
beoordeling kunnen de genoemde procedure en bijbehorende beslistermijn eventueel wijzigen.
Tenslotte leert de ervaring ons dat het verstandig is om de direct betrokken bewoners of
gebruikers van aanliggende percelen in een vroeg stadium zelf op de hoogte te stellen van uw
voornemen. Wij adviseren u dan ook om dit te doen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het team Vergunningen. Dit
telefoonnummer is vermeld bovenaan deze brief.
Deze brief is digitaal ondertekend.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,
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Natuurtoets ontwikkeling Kolonel
Palmkazerne, ORT en Crailo-zuid

Concept

16 mei 2018

Kenmerk
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Verantwoording
Titel

Natuurtoets ontwikkeling Kolonel Palmkazerne, ORT en Crailo-zuid
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Gemeente Gooise Meren

Projectleider
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Ontbreekt in verband met digitale verwerking.
Dit rapport is aantoonbaar vrijgegeven.
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1 Inleiding
Dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie over het doel van de toetsing, de relevante
natuurwetgeving, de wijze van kwaliteitsborging en de te hanteren uitgangspunten voor
toetsing.

1.1

Doel

In opdracht van Gemeente Gooise Meren heeft Tauw onderzoek gedaan naar de consequenties
van de Wet natuurbescherming voor ontwikkeling op het ORT en Crailo-zuid (AZC-terrein).
Voor het noordelijk deel van het gebied (voormalige Kolonel Palmkazerne) is eerder een nader
onderzoek en een QuickScan uitgevoerd (Tauw, 2016 a & Tauw, 2016 b). Een update van deze
onderzoeken is nodig omdat in de tussentijd ook kleine marterachtigen beschermd zijn geworden
in de provincie Noord-Holland. De sloop van de gebouwen 19 en 27 staat gepland voor 11 juni
2018. Met een controle op aanwezigheid van wezel, hermelijn en bunzing voor de gebouwen 19
en 27 worden negatieve effecten voor deze soorten tijdens de sloop uitgesloten. De resultaten van
deze controle zijn opgenomen in het hoofdstuk soortbescherming.
De ontwikkeling op het ORT en Crailo-zuid (AZC-terrein) kan alleen doorgaan als deze niet in
strijd zijn met de natuurwetgeving, of als de benodigde vergunningen en/of ontheffingen kunnen
worden verleend.
In de rapportage volgt het antwoord op de volgende vragen:
 Welke onderdelen van de Wet natuurbescherming (hierna te noemen Wnb) zijn van belang?


In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met de Wnb?




Zijn maatregelen en/of een ontheffing / vergunning nodig?
Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering?

1.2

Wetgeving

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna te noemen: “Wnb”) in werking. De
Wnb is het nieuwe wettelijke stelsel voor natuurbescherming en vervangt drie tot dan bestaande
wetten, namelijk de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.
Het beschermingsregime gaat uit van het “nee, tenzij-principe“. Dit betekent dat de genoemde
verbodsbepalingen in de Wnb voor bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden altijd
gelden. Het afwijken hiervan is alleen onder voorwaarden toegestaan. Gedeputeerde Staten (GS)
middel van een vergunning, ontheffing of vrijstelling.

Concept

van de provincie Noord-Holland is het bevoegd gezag voor het verlenen van toestemming door
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Te beschouwen onderdelen Wnb

Vanwege de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna is het noodzakelijk om de
ontwikkeling te toetsen aan soortenbescherming.
Een toetsing aan beschermde gebieden is niet nodig. De twee dichtstbijzijnde Natura 2000
gebieden (Eemmeer & Gooimeer Zuidoever en Naardermeer) bevinden zich op drie kilometer
afstand van het projectgebied (zie figuur 1.1).

Figuur 1.1 Ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000 gebieden, welke groen zijn gearceerd

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) loopt langs de westgrens van het gebied (zie figuur 1.2).
Omdat de gronden binnen het projectgebied geen onderdeel uitmaken van het NNN, is negatieve

Concept

invloed op de natuurwaarden binnen het natuurnetwerk uitgesloten.
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Figuur 1.2 Ligging van het plangebied ten opzichte van NNN gebieden

Bescherming van houtopstanden is niet aan de orde omdat tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden de groenstructuren gehandhaafd blijven. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat
kap van bomen geen onderdeel uitmaakt van de werkzaamheden (zie 1.6). Mocht dit in de
toekomst wel onderdeel van de werkzaamheden uit gaan maken dan moet rekening gehouden
worden met de APV van de gemeentes Laren en Hilversum en het velbeleid van de gemeente
Hilversum.
Vooralsnog is niet bekend welke bestemming het ORT-terrein en Crailo-zuid krijgt. Zodoende kan
geen inschatting worden gemaakt of rekening gehouden moet worden met de effecten van stikstof
op beschermde natuurgebieden. Een dergelijke stikstofberekening is in het verleden voor Crailo-

bestemmingen vorm krijgen.

Concept

noord nodig gebleken en uitgevoerd. Er moet dus rekening gehouden worden met het uitvoeren
van stikstofberekeningen voor het ORT-terrein en Crailo-zuid als de plannen voor de nieuwe

6/25

Kenmerk

1.4

R001-1264822TVL-V01-agv

Werkwijze

De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden is bepaald aan de hand van de
volgende gegevens:
 Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en -data (zie ook hoofdstuk 5)


Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)




Natuurkaart van Tauw (https://www.tauw.nl/op-welk-terrein/ecologie/ecoviewer.html)
Een oriënterend veldbezoek op 20 april 2018

Het doel van de literatuurstudie was om na te gaan welke beschermde soorten en gebieden
in of in de omgeving van het plangebied kunnen voorkomen. De ecoloog controleerde tijdens het
oriënterende veldbezoek of de locatie voldoet aan eisen die soorten aan hun leefomgeving stellen.
Ook keek de ecoloog naar aanwijzingen van de aanwezigheid (zichtwaarnemingen en sporen van
terreingebruik, zoals holen, uitwerpselen, haren, prooi- of voedselresten).

1.5

Kwaliteit

Voor soortenbescherming is een volledige garantie over de afwezigheid niet te geven. Door inzet
van deskundige ecologen en landelijk geaccepteerde onderzoeksmethodes wordt de kwaliteit van
het onderzoek zoveel mogelijk gewaarborgd. Mede in dit kader is Tauw aangesloten bij het
Netwerk Groene Bureaus, een samenwerkingsverband van adviesbureaus die ecologisch advies
geven en ecologisch onderzoek verrichten.

1.6

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de beoogde ontwikkeling:


Kap van bomen maakt geen onderdeel uit van de werkzaamheden

2 Situatie en beoogde ontwikkeling
Dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie over de huidige situatie, het voorgenomen plan
en de uit te voeren werkzaamheden.

2.1

Huidige situatie

Figuur 2.1 toont de ligging van het plangebied. Het gaat om het Crailo-terrein op de




Crailo-noord: gebouw 19 en 27 van de voormalige Kolonel Palmkazerne
ORT: Oefen Rampen Terrein, gelegen tussen Crailo-noord en Crailo-zuid



Crailo-zuid: AZC- en Talpa-terrein

De gebouwen 19 en 27 in Crailo-noord wilt u zo snel mogelijk slopen. De sloop van Crailo-zuid
staat over twee jaar gepland. Het ORT komt volgend jaar beschikbaar. Ook hier moet de sloop zo
spoedig mogelijk starten.

Concept

grenzen van de gemeentes Laren, Hilversum en Gooise Meren in de provincie Noord-Holland. Dit
terrein bestaat uit de volgende delen:
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Figuur 2.1 Ligging van het plangebied (GIS-kaart)

Concept
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Figuur 2.2, 2.3 en 2.4 geven een sfeerimpressie van het gebied. Het plangebied bestaat uit een
mix van gebouwen, bosschages, grasland, schrale vegetatie en open zand. Door de omvang van
en gevarieerde samenstelling van het plangebied is het onmogelijk één passende omschrijving te
geven. Hieronder wordt het plangebied opgedeeld in de volgende terreindelen:



Crailo-noord: gebouw 19 en 27 van de voormalige Kolonel Palmkazerne
ORT: Oefen Rampen Terrein, gelegen tussen Crailo-noord en Crailo-zuid



Crailo-zuid: AZC- en Talpa-terrein

2.1.1

Crailo-noord: gebouw 19 en 27 van de voormalige Kolonel Palmkazerne

De gebouwen bevinden zich aan de zuidzijde van dit deelgebied. Beide gebouwen hebben een
plat dak met dakleer. Gebouw 19 is momenteel bewoond. Gebouw 27 is niet bewoond. Dit
gebouw is door lekkages in het dak erg vochtig van binnen. Tijdens het bezoek waren vrijwel alle
houten onderdelen op de tweede en derde verdieping beschimmeld. Figuur 2.2 geeft een

Foto 1: Gebouw 27

Foto 2: Gebouw 27

Foto 3: Gebouw 27

Foto 4: Gebouw 27interieur

Figuur 2.2 Impressie van gebouw 19 en 27 van de voormalige Kolonel Palmkazerne

Concept

impressie van het plangebied.
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Oefen Rampen Terrein (ORT)

Hoewel het ORT terrein bestaat uit meerdere oefengebouwen die ontworpen zijn voor het trainen
van rampen, branden en andere gevaarlijke situaties, heeft dit deel van het plangebied een
natuurlijk karakter. De omgeving van de gebouwen is groen ingericht en wordt extensief gebruikt.
Naast de oefengebouwen zijn er een loods met kantoorgebouw, twee stormbanen en twee
schietbanen op het terrein aanwezig. Enkele gebouwen hebben een spouwmuur en/of een kelder.
De kelders zijn niet afgesloten en gemakkelijk toegankelijk voor verschillende grondgebonden
zoogdieren.
Tussen de gebouwen zijn zandpaden en verharde wegen aangelegd. In de bermen van de wegen
heeft zich een schrale vegetatie ontwikkeld met verschillende algemene soorten als klein
tasjeskruid en schapengras. Verder bestaat de vegetatie op het terrein uit voedselrijkere
graslanden met soorten als pinksterbloem en paardenbloem en bosschages met robinia, grove
den, zomereik en berk als belangrijkste boomsoorten.
Op verschillende plaatsen zijn sporen van dieren aangetroffen. In de stormbaan zijn verschillende
nesten van kleine zangvogels aanwezig. Verder zijn er holen van vossen vastgesteld in de
zijwand van de schietbaan. In dit deel van het plangebied zijn enkele droge greppels aanwezig.
Open water ontbreekt.

Foto 5: ORT terrein

Foto 6: Steenstapel met schrale vegetatie op ORT

Foto 7: Gebouw bij stormbaan ORT terrein

Foto 8: Kelder onder gebouw op ORT terrein

Concept

terrein
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Foto 9: Schietbaan op ORT terrein

Foto 10: Schietbaan op ORT terrein

Foto 11: Hol van vos in zijwand van schietbaan op

Foto 12: Rechte wegen op het ORT terrein

ORT terrein
Figuur 2.3 Impressie van het ORT terrein

2.1.3

Crailo-zuid: AZC- en Talpa-terrein

Het voormalige AZC terrein bestaat net als het ORT terrein uit een verzameling van verschillende
gebouwen. Dit deel van het plangebied heeft echter een veel minder natuurlijk karakter dan het
ORT terrein. Ook zijn, in tegenstelling tot het ORT terrein, de meeste gebouwen hier bewoond.
Hierdoor is er veel menselijke activiteit in dit deel van het plangebied.
De gebouwen die niet bewoond zijn, zijn toegankelijk voor grondgebonde zoogdieren, vleermuizen
en broedvogels door kapotte ramen of loszittende deuren.

van het plangebied zijn geen watergangen aanwezig.

Concept

Tussen de gebouwen zijn bosschages met fijnspar, berk en beuk aanwezig. Op enkele plaatsen is
een schrale vegetatie aanwezig minder algemene plantensoorten als kaal breukkruid. In dit deel
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Foto 13: Gebouwen op AZC terrein

Foto 14: Gebouwen op AZC terrein

Foto 15: Gebouwen op AZC terrein

Foto 16: Vogelhuisje op AZC terrein

Foto 17: Bosschage op AZC terrein

Foto 18: Schrale vegetatie op AZC terrein

Figuur 2.4 Impressie van het AZC terrein
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Beoogde ontwikkeling

Figuur 2.5 geeft een impressie van de beoogde ontwikkeling. De exacte invulling van het plan is
nog niet duidelijk. Wel is bekend dat de bestaande bebouwing zal worden verwijderd en dat de
groenstructuren binnen het plangebied zo goed mogelijk gehandhaafd worden. De verwachting is
dat de bouw en sloopactiviteiten een doorlooptijd van meer dan een jaar hebben waardoor een
deel van de werkzaamheden binnen het broedseizoen plaats zal moeten vinden.

Figuur 2.5 De beoogde ontwikkeling

3 Soortenbescherming
In dit hoofdstuk volgt het antwoord op de vraag of de beoogde activiteiten schade op
beschermde flora en fauna tot gevolg (kunnen) hebben.

3.1

Beschermingsregime en bepalingen

Het onderdeel soortenbescherming onder de Wnb heeft bepalingen opgenomen voor de
bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten. Het gaat onder meer om soorten
beschermingsregimes:
 Vogels: Het gaat hier om alle inheemse vogels in hun natuurlijk verspreidingsgebied. Ze zijn
beschermd via de vogelrichtlijn



Dieren en planten: Het gaat hier om inheemse dieren en planten, die zijn beschermd via de
Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn
Nationale soorten: Het gaat hier om soorten, die niet onder de reikwijdte van de Vogel- of
Habitatrichtlijn vallen. Deze soorten zijn wel nationaal beschermd

Concept

die in Nederland, maar ook in Europa in hun voortbestaan worden bedreigd. De Wnb kent drie
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Per beschermingsregime geldt een aantal verbodsbepalingen. Hier is ook een beschrijving
opgenomen onder welke voorwaarden een bevoegd gezag ontheffing of vrijstelling kan verlenen.
Tabel 4.1 geeft een samenvatting van de verbodspalingen. Ze voorzien in een bescherming van
verblijfplaatsen, evenals de bescherming tegen verstorende invloeden. Gedeputeerde Staten van
provincie Noord-Holland kan een ontheffing verlenen van de verboden als genoemd in de
artikelen 3.1, 3.5 en 3.10.

3.2

Vrijstellingen

In de Wnb is een aantal algemene soorten amfibieën en zoogdieren beschermd onder de
categorie “Nationale soorten”, zoals gewone pad, bruine kikker en konijn. Provincie Noord-Holland
heeft bevoegdheid om bij verordening deze soorten “vrij te stellen” van de ontheffingsplicht
(Provincie Noord-Holland, 2016). Dit betekent dat geen ontheffing nodig is voor werken gericht op
ruimtelijke inrichting en ontwikkeling en beheer en onderhoud.
Vrijgestelde soorten zijn niet meegenomen in deze toetsing. In provincie Noord-Brabant en NoordHolland zijn de volgende marterachtigen niet vrijgesteld: bunzing, hermelijn en wezel.
Tabel 4.1 Verbodsbepalingen soortenbescherming onder de Wnb
Toelichting:
Codes verwijzen naar wetsartikelen Wet natuurbescherming



Oranje

verbodsbepaling geldt alleen wanneer sprake is van opzet



Rood

verbodsbepaling geldt in alle gevallen, ook wanneer geen sprake is van opzet

Verbodsbepaling

A

B

C

D

E

Vogels Vrl

Dieren

Planten

Dieren

Planten

Hrl/

Hrl/

(‘nationaal’)

(‘nationaal’)

Bonn/Bern

Bonn/Bern

Dieren of planten:
Doden of vangen

3.1.1

3.5.1

Storen / verstoren

3.1.4 (tenzij

3.5.2

3.10.1.a

3.1.5)
Plukken, verzamelen, afsnijden,

3.5.5

3.10.1.c

ontwortelen of vernielen
Onder zich hebben of vervoeren

3.2.6

3.6.2

3.6.2

Plaatsen:
Vernielen, beschadigen of wegnemen

3.1.2

nesten
Beschadigen of vernielen

3.5.4

Beschadigen of vernielen rustplaatsen

3.10.1.b
(vaste vp)

voortplantingsplaatsen
3.1.2

3.5.4

3.10.1.b
(vaste rp)

Eieren:
Vernielen (of –Vrl- beschadigen)

3.1.2

3.5.3

Rapen

3.1.3

3.5.3

Onder zich hebben

3.1.3

Concept



14/25

Kenmerk

3.3

R001-1264822TVL-V01-agv

Zorgplicht

De zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb) houdt in dat handelingen, die nadelige gevolgen kunnen
hebben voor in het wild levende dieren en planten achterwege worden gelaten. Als zich mogelijk
negatieve effecten voordoen, dan treft de initiatiefnemer noodzakelijke maatregelen om die
gevolgen te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken / ongedaan te maken.
Het betreft alle in het wild levende dieren en planten. De zorgplicht dient onder meer als vangnet
voor de bescherming van soorten waarvoor op grond van de Wnb geen specifiek verbod geldt. De
zorgplicht is daarnaast van toepassing op beschermde gebieden.

3.4

Literatuuronderzoek

Voorafgaand aan het veldbezoek is een literatuurstudie uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam naar
voren dat de volgende soortgroepen mogelijk in de omgeving van het plangebied aanwezig zijn
(zie ook tabel 4.2): Amfibieën en reptielen, grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, vogels en
vaatplanten.
Nier voor alle beschermde soorten uit de bovengenoemde soortgroepen vormt het plangebied een
geschikt leefgebied. Zo ontbreken geschikte voortplantingswateren van heikikker, kamsalamander
en poelkikker binnen het plangebied. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich op meer dan
een kilometer van het plangebied en de soorten moeten door droog terrein of stedelijk gebied om
het plangebied te bereiken. Dit maakt het voor heikikker, kamsalamander en poelkikker vrijwel
onmogelijk het plangebied te bereiken. Het voorkomen van heikikker, kamsalamander en
poelkikker binnen het plangebied wordt dan ook op voorhand uitgesloten.
Dennenorchis is sterk gebonden aan naaldbossen. De plant wortelt in de zure strooisellaag onder
zwarte den, fijnspar of Europese larix. Pas na 30 jaar is de strooisellaag dik genoeg voor de
dennenorchis. Door de zeer lichte zaden kunnen de planten zich over grote afstanden
verspreiden. Binnen het plangebied zijn enkele kleine bosjes met fijnspar aanwezig. De
strooisellaag is hier echter ongeschikt door zijn geringe dikte. Door de geringe omvang van de
bosjes droogt de plant bovendien gemakkelijk uit. Binnen het plangebied zijn dus geen geschikte
groeiplaatsen voor deze soort. Het voorkomen van dennenorchis binnen het plangebied wordt dan
ook op voorhand uitgesloten.
Door het ontbreken van water binnen het plangebied is ook waterspitsmuis op voorhand
uitgesloten. Deze soort jaagt langs oevers en in het water. Dor de afwezigheid van water

Omdat het behoud van de bomen in het gebied als uitgangspunt genomen is, zijn negatieve
effecten voor eekhoorn vooralsnog uitgesloten. Mocht kap van bomen in de toekomst alsnog
onderdeel uit gaan maken van de werkzaamheden dan zal een nader soortgericht onderzoek
moeten aantonen dat de kap geen invloed heeft op verblijfplaatsen van eekhoorns.

Concept

ontbreekt leefgebied van deze soort binnen het plangebied. Het voorkomen van waterspitsmuis
binnen het plangebied wordt dan ook op voorhand uitgesloten.
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Door de geringe hoogte van de gebouwen in het plangebied is het uitgesloten dat slechtvalk in het
projectgebied voorkomt.
Ook bleek dat het plangebied ongeschikt voor de volgende soort(groep)en vissen, dagvlinders,
libellen en overige ongewervelden. Beschermde soorten uit deze soort geroepen worden in het
plangebied niet verwacht omdat het habitat in de omgeving en binnen het plangebied niet voldoet
aan de eisen van deze soorten. Zo zijn beschermde vissoorten bijvoorbeeld uitgesloten door het
ontbreken van open water en Deze soortgroepen worden om die reden niet verder behandeld in
deze rapportage.
Tabel 4.2 Soorten in de omgeving van het plangebied
Soortgroep

Aanwezige soorten in omgeving

Flora

Schubvaren, akkerdoornzaad, korensla, rozenkransje

Grondgebonden zoogdieren

Steenmarter, boommarter, bunzing, das, hermelijn en

Vleermuizen

Baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone

en stijve wolfsmelk
wezel
grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger,
meervleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige
vleermuis, watervleermuis, franjestaart en rosse
vleermuis
Vogels

Algemene broedvogels

Vogels jaarrond beschermd

Gierzwaluw, huismus, kerkuil, boomvalk, buizerd,
ransuil, roek, sperwer, steenuil, havik en wespendief

Amfibieën en reptielen

Rugstreeppad, hazelworm, levendbarende hagedis,
zandhagedis en ringslang

3.5

Effecten

3.5.1

Flora

Tijdens het veldbezoek heeft de ecoloog geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten.
Wel is geschikt habitat voor schubvaren, akkerdoornzaad, korensla, rozenkransje en stijve
wolfsmelk aangetroffen. De geschikte groeiplaatsen bestaan uit muren van gebouwen, schrale
vegetaties en ruderale terreinen.
De schubvaren groeit op droge zonnige muren met kalkrijke mortel. In het dorp Bussum is de

Bovendien wordt de plant door haar geringe omvang snel over het hoofd gezien. Het voorkomen
van schubvaren binnen het plangebied is dan ook niet op voorhand uitgesloten.
Akkerdoornzaad, stijve wolfsmelk en korensla zijn planten van pionierssituaties op zandige
ondergrond. Dergelijke groeiplaatsen zijn binnen het plangebied in ruime mate aanwezig. In het
verleden zijn de beide soorten in de omgeving van het plangebied aangetroffen. Het voorkomen
van akkerdoornzaad, stijve wolfsmelk en korensla binnen het plangebied is dan ook niet op
voorhand uitgesloten.

Concept

plant in 2013 één maal waargenomen. Uit de wijde omgeving zijn verder geen waarnemingen
bekend, maar de plant kan zich door zijn sporen makkelijk over grote afstand verspreiden.
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Rozenkransje is in Nederland zeer sterk achteruit gegaan. de enige levensvatbare populaties
bevinden zich in natuurterreinen bij Bergen en op Terschelling. De rest van de populatie bestaat
uit of alleen mannelijke of alleen vrouwelijke planten. De plant was tot ongeveer 2011 aanwezig
op de Tafelbergheide, maar is daar sindsdien niet meer waargenomen. Deze populatie bestond
waarschijnlijk uit planten van slechts één geslacht waardoor voortplanting onmogelijk was.
Uitzaaiing van de populatie op de Tafelbergheid naar het plangebied is dan ook uitgesloten. Door
het ontbreken van een bronpopulatie in de omgeving is het voorkomen van rozenkransje binnen
het plangebied uitgesloten.
De beoogde ontwikkeling vindt plaats op of direct nabij geschikte groeiplaatsen van schubvaren,
akkerdoornzaad, korensla en stijve wolfsmelk. Het vernietigen van beschermde groeiplaatsen van
planten is dan ook niet op voorhand uitgesloten. De beoogde ontwikkeling is dus mogelijk
ontheffingsplichtig.
3.5.2

Grondgebonden zoogdieren

Tijdens het veldbezoek zijn in de gebouwen 19 en 27 geen sporen aangetroffen van steenmarter,
boommarter, bunzing, hermelijn en wezel. Er zijn aan de buitenzijde geen openingen vastgesteld
die een bruikbare toegang voor steenmarter, boommarter, bunzing, hermelijn en wezel tot het
gebouw vormen. Binnen in gebouw 27 zijn geen uitwerpselen van de soorten aangetroffen. De
bewoonde delen van gebouw 19 volledig ongeschikt als verblijfplaats. De onbewoonde delen zijn
ontoegankelijk door het ontbreken van geschikte openingen. Door de ongeschiktheid van de
gebouwen en het ontbreken van sporen in de omgeving is het uitgesloten dat gebouw 19 en 27 in
gebruik zijn als verblijfplaats voor steenmarter, boommarter, bunzing, hermelijn en wezel.
Bij het oriënterende veldbezoek aan het ORT terrein en het AZC terrein zijn geschikte
verblijfplaatsen aangetroffen voor steenmarter, boommarter, bunzing, hermelijn en wezel. De
verblijfplaatsen bestaan uit (verlate) gebouwen, boomholtes, steenstapels, takhopen en de kelders
van oefen gebouwen. Door de medewerkers van veiligheidsregio Gooi en Vechtstreken zijn op het
ORT terrein waarnemingen van bunzing gedaan. Welke gevolgen de ontwikkelingen hebben op
de verblijfplaatsen van beschermde soorten is sterk afhankelijk van de inrichting. Omdat sloop van
gehouwen in ieder geval onderdeel uit gaat maken van de werkzaamheden zijn negatieve
gevolgen voor beschermde verblijfplaatsen van steenmarter, boommarter, bunzing, hermelijn en
wezel niet op voorhand uitgesloten. Een nader soortgericht onderzoek moet aantonen
verblijfplaatsen van steenmarter, boommarter, bunzing, hermelijn en wezel in het plangebied
aanwezig zijn.
Verblijfplaatsen van das bevinden zich niet in gebouwen, maar in ondergrondse gangen. De steile
Maar ook op andere plaatsen kunnen dassen een gangenstelsel aanleggen. Een nader
soortgericht onderzoek moet aantonen of das in het plangebied voorkomt.
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Naast verblijfplaatsen bevat het terrein ook voldoende geschikt foerageergebied voor
bovengenoemde soorten. Ook de invloed van de ontwikkelingen op het foerageergebied van
beschermde soorten is sterk afhankelijk van de inrichting. Nader soortgericht onderzoek moet
aantonen of het plangebied onderdeel uitmaakt van essentieel foerageergebied voor steenmarter,
boommarter, bunzing, das, hermelijn en wezel.
Omdat zeker is dat de soorten in de omgeving voorkomen en binnen het plangebied geschikt
habitat voor de soorten aanwezig is zijn negatieve effecten op grondgebonden zoogdieren als
gevolg van de beoogde ontwikkeling niet op voorhand uit te sluiten. De beoogde ontwikkeling is
dus mogelijk ontheffingsplichtig. Er dient nader soortgericht onderzoek uitgevoerd te worden naar
steenmarter, boommarter, bunzing, das, hermelijn en wezel.
3.5.3

Vleermuizen

Hoewel vleermuizen zoogdieren zijn, worden deze vanwege hun afwijkende eigenschappen als
afzonderlijke groep behandeld. Er zijn drie typen leefgebied van vleermuizen te onderscheiden:
verblijfplaatsen, foerageergebied en vliegroutes. Verblijfplaatsen bevinden zich, afhankelijk van de
soort, in woningen, andere bouwwerken of in bomen. Foerageergebieden zijn groen- of
waterstructuren zoals struweel, bomenrijen en watergangen. Vliegroutes worden gevormd door
lijnvormige elementen zoals bomenrijen, randen van bebouwing en watergangen.
Hoewel kap van bomen geen onderdeel uitmaakt van de werkzaamheden, kan het ontwikkelen
van het terrein wel degelijk invloed hebben op verblijfplaatsen in bomen. Door verandering van de
belichting van het terrein kan een holte in een boom ongeschikt worden voor vleermuizen. Bij het
oriënterende veldbezoek zijn dikke bomen (beuken en zomereiken) met dode taken of losse
schors aangetroffen. Hierin zijn spleetvormige ruimtes aanwezig die potentieel geschikt zijn als
verblijfplaatsen voor vleermuizen. Het gaat hier om boombewonende soorten als baardvleermuis,
watervleermuis, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, franjestraat en ruige
dwergvleermuis.
Door de medewerkers van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreken is in het verleden een
gewone grootoorvleermuis in een van de oefen gebouwen van het ORT waargenomen. Ook de
gebouwen op het AZC terrein zijn door hun bouwwijze geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen.
De aanwezigheid van verblijfplaatsen van de gebouwbewonende soorten meervleermuis, gewone
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, kleine dwergvleermuis, laatvlieger en tweekleurige
vleermuis kan daarom niet worden uitgesloten.
Ook essentiële vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen kunnen niet op voorhand
langwerpige bebouwing die mogelijk een geleidende functie voor vleermuizen kunnen vervullen.
Het foerageergebied bestaat uit bosschages, open ruimtes tussen de gebouwen en grote open
ruimtes als parkeerplaatsen. Verandering in de belichting of de sloop of nieuwbouw van
gebouwen kunnen invloed hebben op deze essentiële vliegroutes en foerageergebieden van
vleermuizen.
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Alleen voor meervleermuis en watervleermuis ontbreekt geschikt foerageergebied binnen het
plangebied. Verblijfplaatsen van deze soorten worden echter niet uitgesloten omdat op het terrein
verschillende ondergrondse ruimtes aanwezig zijn die mogelijk geschikt zijn als
winterverblijfplaats.
Het aantasten van vaste rust en verblijfplaatsen en daaraan gekoppelde foerageergebieden en
vliegroutes (artikel 3.5 lid 4) van vleermuizen is niet op voorhand uitgesloten. Het is ook niet
mogelijk om de werkzaamheden op een andere manier uit te voeren, om negatieve effecten te
voorkomen. De beoogde ontwikkeling is dus mogelijk ontheffingsplichtig. Nader soortgericht
onderzoek naar vleermuizen moet aantonen of zich binnen het plangebied verblijfplaatsen,
essentiële vliegroutes of foerageergebieden bevinden.
3.5.4

Broedvogels

Vogels met jaarrond beschermde nesten
De nesten van deze soorten zijn het hele jaar beschermd, evenals de functionele leefomgeving
rondom het nest.
Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten van jaarrond beschermde broedvogels vastgesteld. Wel
zijn waarnemingen van buizerd boven het projectgebied gedaan. Van de medewerkers van
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreken dat zich een mogelijke nestlocatie van buizerd in het oosten
van het ORT terrein bevindt. Ook zijn door een van de medewerkers waarnemingen gedaan
ransuil in een van de oefen huisjes.
Door de aanwezigheid van mensen binnen het terrein is er onvoldoende rust voor wespendief om
tot broeden te komen. De dieren zijn zeer schuw en broeden doorgaans alleen in afgelegen
bosschages. De aanwezigheid van nesten binnen het plangebied is dan ook op voorhand
uitgesloten. Ook het voorkomen van roek binnen het terrein is uitgesloten. De soort broed in
kolonies van meerdere nesten bij elkaar. Dergelijke nestbomen zijn van afstand goed te
herkennen. Tijdens het veldwerk zijn geen nestbomen van roek vastgesteld. Ook zijn geen
individuen van deze soort binnen het plangebied vastgesteld. Omdat beschermde verblijfplaatsen
van roek en wespendief niet in het plangebied voorkomen kunnen negatieve effecten voor deze
soorten op voorhand worden uitgesloten.
Bij het oriënterende veldbezoek zijn potentieel geschikte nestlocaties van gierzwaluw, huismus,
kerkuil, boomvalk, buizerd, ransuil, sperwer, steenuil en havik aangetroffen. De potentieel
geschikte nestlocaties voor gierzwaluw, huismus, kerkuil en steenuil bevinden zich in de
gebouwen en oefen huisjes op het ORT terrein en AZC terrein. Bij sloop of renovatie van de

Concept

bestaande gebouwen worden deze verblijfplaatsen mogelijk vernietigd.

19/25

Kenmerk

R001-1264822TVL-V01-agv

Geschikte verblijfplaatsen voor Boomvalk, Buizerd, Ransuil, Sperwer en Havik bevinden zich in de
bosschages en solitaire bomen binnen het plangebied. Hoewel kap van bomen is uitgesloten,
vinden de beoogde ontwikkeling altijd plaats in de directe nabijheid van potentiële nestlocaties van
boomvalk, buizerd, ransuil, sperwer en havik. De verwachting is dat de ontwikkelingen een
langere doorlooptijd hebben waardoor een deel van de werkzaamheden binnen het broedseizoen
plaats zal moeten vinden. Hierdoor is verstoring van nestplaatsen van boomvalk, buizerd, ransuil,
sperwer en havik niet op voorhand uitgesloten.
Tijdens de beoogde ontwikkeling is het verstoren van broedende vogels en het vernietigen van
vaste nestlocaties niet op voorhand uitgesloten. Het is niet mogelijk om de werkzaamheden op
een andere manier uit te voeren. Nader soortgericht onderzoek naar gierzwaluw, huismus, kerkuil,
boomvalk, buizerd, ransuil, sperwer, steenuil en havik moet aantonen of er verblijfplaatsen van
deze soorten in het plangebied aanwezig zijn. De beoogde ontwikkeling is mogelijk
ontheffingsplichtig.
Tijdens het broedseizoen beschermde vogels.
De nesten van deze soorten zijn beschermd als ze als broedlocatie in gebruik zijn. Bij het
oriënterende veldbezoek zijn (oude) nesten van algemene broedvogels als merel, koolmees,
houtduif en grote bonte specht aangetroffen. De nesten bevonden zich in bomen en (verlaten)
gebouwen in het plangebied. Bij sloop en nieuwbouwwerkzaamheden in het broedseizoen kunnen
broedende vogels verstoord worden.
Omdat de werkzaamheden naar verwachting een doorlooptijd van meer dan een jaar hebben, zal
een deel van de werkzaamheden binnen het broedseizoen uitgevoerd worden. Het broedseizoen
beslaat grofweg de periode maart t/m juli, maar ook buiten deze periode kunnen vogels tot
broeden komen. Broedende vogels zijn altijd beschermd.
Door voor werkzaamheden aan gebrouwen een (periodieke) controle op nesten van broedvogels
uit te voeren, kan overtreding van de wet voorkomen worden. Tijdens de controle dient ook de
omgeving van het gebouw geïnspecteerd te worden. Werkzaamheden in of om het gebouw
kunnen immers een uitstralende werking naar de omgeving hebben. Indien een broedgeval
aanwezig is, dient een verstoringsvrije zone te worden aangehouden, waarbinnen gedurende de
periode van broeden niet wordt gewerkt. De breedte van deze zone dient door een ter zake
kundige ecoloog te worden bepaald.
3.5.5

Amfibieën en reptielen

Tijdens het veldbezoek heeft de ecoloog geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten
kunnen bij de werkzaamheden op het AZC terrein en ORT terrein sporen ontstaan die vollopen
met regenwater. Dergelijk ondiepe wateren zijn geschikt als voortplantingswater voor
rugstreeppad. Hoewel binnen het projectgebied geen waarnemingen van rugstreeppad bekend
zijn, is bekend dat de dieren nieuw leefgebied snel kunnen koloniseren.
De soort is echter niet in de directe omgeving van het plangebied aanwezig. De dichtstbijzijnde
populatie bevindt zich op twee kilometer ten westen van het plangebied. Van rugstreeppad is
bekend dat een dergelijke afstand tussen winterverblijf en paargebied door zowel juveniele als
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adulte overbrugd kan worden. Om bij het plangebied te komen moet echter wel een droog
heideveld overgestoken worden dat weinig dekking biedt en ongeschikt is als verblijfplaats. In de
directe omgeving van de bronpopulatie zijn geschikte overwinteringsgebieden aanwezig. De kans
dat de dieren het plangebied koloniseren is dan ook zeer klein. Omdat de dichtstbijzijnde populatie
van rugstreeppad zich dus op aanzienlijke afstand van het plangebied bevindt en er een barrière
aanwezig is tussen de bronpopulatie en het plangebied, is het voorkomen van de soort binnen het
plangebied op voorhand uitgesloten.
De ringslang is sterk gebonden aan waterrijke gebieden. De soort jaagt langs sloten en
waterkanten in (ontgonnen) laagveengebieden. Door het ontbreken van water in het plangebied is
foerageergebied van ringslang uitgesloten. In de winterrustperiode (half oktober tot en met half
maart) zijn ringslangen sterk gebonden aan broeihopen, bladhopen, takhopen en
strooiselpakketten. Dergelijke verblijfplaatsen zijn in het gebied in ruime mate aanwezig. De
omgeving van het plangebied biedt echter soortgelijk mogelijkheden. Ringslangen zijn zeer
mobiel, waardoor ze het plangebied gemakkelijk zouden kunnen bereiken. Maar door de
beschikbaarder van geschikte overwinteringsplaatsen dichter bij de jachtgebieden, is het niet
waarschijnlijk dat de dieren binnen het plangebied overwinteren. Het voorkomen van ringslang
binnen het plangebied wordt dan ook op voorhand uitgesloten.
Zandhagedis is alleen ten noordoosten van het plangebied waargenomen. De dichtstbijzijnde
bronpopulatie bevindt zich op drie kilometer afstand. Tussen de bronpopulatie en het
projectgebied liggen enkele bossen en wegen die een barrière vormen voor de kolonisatie. Door
deze ruime afstand en de aanwezigheid van verschillende barrières is kolonisatie van het
plangebied uitgesloten. Omdat zandhagedis niet in de omgeving van het plangebied voorkomt,
zijn negatieve effecten voor de soort als gevolg van de beoogde ontwikkelingen op voorhand
uitgesloten.
Hazelworm en levendbarende hagedis zijn in de directe omgeving van het plangebied aanwezig.
Het plangebied vormt een geschikt leefgebied voor beide soorten. Ook is het projectgebied
geschikt als overwinteringsgebied voor hazelworm en levendbarende hagedis. Omdat de soorten
mogelijk in het plangebied voorkomen zijn negatieve effecten voor hazelworm en levendbarende
hagedis niet op voorhand uitgesloten. Nader soortgericht onderzoek moet de aanwezigheid van
beide soorten uitsluiten.
Door het ontbreken van waarnemingen in de omgeving en de aanwezigheid van barrières is het
voorkomen van rugstreeppad, ringslang en zandhagedis op voorhand uitgesloten. Hazelworm en
levendbarende hagedis komen mogelijk wel in het plangebied voor. Negatieve effecten op deze
soortgericht onderzoek moet de aanwezigheid van hazelworm en levendbarende hagedis
uitsluiten. De beoogde ontwikkeling is mogelijk ontheffingsplichtig.
3.5.6

Zorgplicht

Ten aanzien van de zorgplicht zijn de volgende maatregelen van toepassing.


Een controle op dieren voor de start van het bouwrijp maken van een terrein
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4 Conclusies en aanbevelingen
In opdracht van Gemeente Gooise Meren heeft Tauw onderzoek gedaan naar de consequenties
van de Wet Natuurbescherming voor de ontwikkeling op het ORT en Crailo-zuid (AZC-terrein) en
de sloop van gebouw 19 en 27. De ontwikkeling kan alleen doorgaan als deze niet in strijd is met
de bepalingen als opgenomen in de Wnb, of als de benodigde vergunningen en/of ontheffingen
worden verleend.
Welke onderdelen van de Wet natuurbescherming (hierna te noemen Wnb) zijn van belang?
Gebiedsbescherming is niet aan de orde omdat het plangebied op zich op aanzienlijke afstand
van de beschermde gebieden bevindt. Vooralsnog is niet bekend welke bestemming het ORTterrein en Crailo-zuid krijgen. Zodoende kan geen inschatting worden gemaakt of rekening
gehouden moet worden met de effecten van stikstof op beschermde natuurgebieden. Een
dergelijke stikstofberekening is in het verleden voor Crailo-noord nodig gebleken en uitgevoerd.
Zodoende dient rekening gehouden worden met het uitvoeren van stikstofberekeningen voor het
ORT-terrein en AZC terrein zodra de plannen voor de nieuwe bestemmingen vorm krijgen.
Bescherming van houtopstanden is niet aan de orde omdat tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden de groenstructuren gehandhaafd blijven. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat
kap van bomen geen onderdeel uitmaakt van de werkzaamheden (zie 1.6). Mocht dit in de
toekomst wel onderdeel van de werkzaamheden uit gaan maken dan moet rekening gehouden
worden met de APV van de gemeentes Laren en Hilversum en het velbeleid van de gemeente
Hilversum.
Soortbescherming is wel aan de orde omdat het plangebied mogelijk verblijfplaatsen,
groeiplaatsen en essentieel leefgebied van beschermde soorten bevat.
In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met de Wnb?
Het plangebied bevat mogelijk beschermde verblijfplaatsen, groeiplaatsen of essentieel leefgebied
van schubvaren, akkerdoornzaad, korensla, stijve wolfsmelk, steenmarter, boommarter, bunzing,
das, hermelijn en wezel, baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis,
kleine dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis,
watervleermuis, franjestaart en rosse vleermuis, gierzwaluw, huismus, kerkuil, boomvalk, buizerd,
ransuil, sperwer, steenuil, havik hazelworm en levendbarende hagedis.
Aantasting van deze beschermde groeiplaatsen, verblijfplaatsen leefgebieden als gevolg van de
beoogde ontwikkelingen is niet op voorhand uitgesloten.

Nader soortgericht onderzoek naar bovengenoemde soorten moet vaststellen of de soorten in het
plangebied voorkomen. Als de soorten in het plangebied aanwezig zijn moet een ecologisch
werkprotocol opgesteld worden om verstoring van beschermde verblijfplaatsen of vernietiging van
groeiplaatsen en verblijfplaatsen uit te sluiten.
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Mogelijk kan door een ecologische inpassing van de nieuwe ontwikkeling, of een aanpassing van
de periodisering een negatief effect voor een soortgroep voorkomen worden. Hiervoor moeten de
plannen voor de nieuwe bestemmingen getoetst worden als deze meer vorm hebben gekregen.
Als het niet mogelijk is verstoring van beschermde verblijfplaatsen of vernietiging van
groeiplaatsen en verblijfplaatsen uit te sluiten moet een ontheffing aangevraagd worden.
Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering?
Het nader soortgericht onderzoek moet worden uitgevoerd in de periode mei 2018 tot april 2019.
Tabel 5.2 geeft een overzicht van de periodisering van de onderzoeken. Afhankelijk van de
uitkomst van de onderzoeken zal een ecologische werkprotocol moeten worden opgesteld en/of
een ontheffing moeten worden aangevraagd.
In tabel 5.1 is een samenvatting opgenomen van de toetsing aan de soortenbescherming.

Aanwezige soort(groep)en

Effect

Vervolgstappen

Flora

Mogelijk overtreding artikel

Vervolgonderzoek, nadere effectenanalyse,

3.5 of 3.10

ecologisch werkprotocol, ontheffing

Mogelijk overtreding artikel

Vervolgonderzoek, nadere effectenanalyse,

3.5 of 3.10

ecologisch werkprotocol, ontheffing

Mogelijk overtreding artikel

Vervolgonderzoek, nadere effectenanalyse,

3.5

ecologisch werkprotocol, ontheffing

Mogelijk overtreding artikel

Vervolgonderzoek, nadere effectenanalyse,

3.1

ecologisch werkprotocol, ontheffing

Mogelijk overtreding artikel

Vervolgonderzoek, nadere effectenanalyse,

3.1 of 3.5

ecologisch werkprotocol, ontheffing

Mogelijk overtreding artikel

Vervolgonderzoek, nadere effectenanalyse,

3.5 of 3.10

ecologisch werkprotocol, ontheffing

Grondgebonden zoogdieren

Vleermuizen

Vogels

Vogels jaarrond beschermd

Amfibieën en reptielen
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Tabel 5.2 Periodisering soortgericht nader onderzoek per soort
2018
Soorten
Schubvaren

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar

apr

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Akkerdoornzaad
Korensla
Stijve wolfsmelk

x

x

x

Boommarter / Steenmarter

x

x

x

x

x

x

Wezel / Hermelijn / Bunzing

2019

x

Das

x

x

x

x

x

Vleermuizen

x

x

x

x

x

Gierzwaluw

x

x

x

Huismus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Steenuil
Kerkuil, Ransuil, Boomvalk, Buizerd, Sperwer en
Havik
Hazelworm
Levendbarende hagedis

x

x

x
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1 Inleiding
1.1

Aanleiding

Voor de herontwikkeling van de voormalige kolonel Palmkazerne en omgeving tot woonomgeving
Buurtschap Crailo is het nodig om de aanwezige panden en een deel van de bomen te
verwijderen. Het plangebied en tevens onderzoeksgebied is in figuur 2.1 weergegeven. Tauw
heeft deze plannen in een natuurtoets getoetst aan de Wet natuurbescherming (Tauw, 2018). Uit
de natuurtoets blijkt dat negatieve effecten door het plan op (het leefgebied en verblijfplaatsen
van) beschermde soorten niet uitgesloten kunnen worden. Daarom is nader onderzoek in het
kader van soortbescherming onder de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) uitgevoerd. Dit
rapport beschrijft de resultaten van het nader onderzoek.

1.2

Werkwijze en leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige situatie en beoogde ontwikkeling. De onderzoeksmethoden zijn
in hoofdstuk 3 beschreven. In hoofdstuk 4 is beschreven welke beschermde functies aanwezig
zijn in het gebied. Op basis van de resultaten van het onderzoek is een globale effectbepaling
gedaan. Een concrete effectbepaling is nog niet mogelijk omdat een concreet ontwerp nog niet
beschikbaar is. Waar mogelijk is aangegeven welke vervolgstappen er nodig zijn om de
voorgenomen ontwikkeling binnen de kaders van de Wnb uit te voeren.

2 Huidige situatie en beoogde ontwikkeling
2.1

Huidige situatie

De beschrijving van de huidige situatie is overgenomen uit de natuurtoets (Tauw, 2018). Ten
opzichte van het locatiebezoek tijdens de natuurtoets is de situatie niet veranderd. Het plangebied
bestaat uit de deelgebieden midden en zuid (figuur 2.1). Deze zijn vanwege hun verschillende
karakters separaat beschreven.
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Figuur 2.1 Ligging van het plangebied met deelgebieden zuid en midden.

2.1.1
Deelgebied Midden, ORT terrein
Hoewel het ORT terrein bestaat uit meerdere oefengebouwen die ontworpen zijn voor het trainen
van rampen, branden en andere gevaarlijke situaties, heeft dit deel van het plangebied een
natuurlijk karakter. De omgeving van de gebouwen is groen ingericht en wordt relatief extensief
gebruikt. Naast de oefengebouwen zijn er een loods met kantoorgebouw, twee stormbanen en
twee schietbanen op het terrein aanwezig. Enkele gebouwen hebben een spouwmuur en/of een
kelder. De kelders zijn niet afgesloten en gemakkelijk toegankelijk voor verschillende
grondgebonden zoogdieren.
Tussen de gebouwen zijn zandpaden en verharde wegen aangelegd. In de bermen van de wegen
heeft zich een schrale vegetatie ontwikkeld met verschillende algemene soorten als klein
tasjeskruid en schapengras. Verder bestaat de vegetatie op het terrein uit voedselrijkere
graslanden met soorten als pinksterbloem en paardenbloem en bosschages met robinia, grove
den, zomereik en berk als belangrijkste boomsoorten.
Op verschillende plaatsen zijn sporen van dieren aangetroffen. In de stormbaan zijn verschillende
nesten van kleine zangvogels aanwezig. Verder zijn er holen van vossen vastgesteld in de
zijwand van de schietbaan. In dit deel van het plangebied zijn enkele droge greppels aanwezig.
Open water ontbreekt. In figuur 2.2 is een impressie van het plangebied weergegeven.
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Figuur 2.2 Impressie van het ORT terrein.
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Deelgebied zuid: AZC- en Talpa-terrein

Het voormalige AZC terrein bestaat net als het ORT terrein uit een verzameling van verschillende
gebouwen. Dit deel van het plangebied heeft echter een veel minder natuurlijk karakter dan het
ORT terrein. Ook zijn, in tegenstelling tot het ORT terrein, de meeste gebouwen hier bewoond.
Hierdoor is er veel menselijke activiteit in dit deel van het plangebied.
De gebouwen die niet bewoond zijn, zijn toegankelijk voor grondgebonde zoogdieren, vleermuizen
en broedvogels door kapotte ramen of loszittende deuren. Tussen de gebouwen zijn bosschages
met fijnspar, berk en beuk aanwezig. Op enkele plaatsen is een schrale vegetatie aanwezig
minder algemene plantensoorten als kaal breukkruid. In dit deel van het plangebied zijn geen
watergangen aanwezig. In figuur 2.3 is een impressie opgenomen.

Figuur 2.3 Impressie van het AZC terrein.
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Beoogde ontwikkeling

Het voornemen om het realiseren van buurtschap Crailo. Dit betekent dat er in de uiteindelijke
situatie ruimte komt voor wonen en werken. Momenteel bevindt het proces zich in de ontwerpfase
en is er nog geen vastgesteld ontwerp. Veel van de gebouwen zijn sterk verouderd of vervallen.
Daarnaast zijn er met name in het deelgebied midden, als gevolg van het gebruikt als
oefenrampenterrein, verontreinigingen aanwezig in de bodem die gesaneerd dienen te worden
voordat er woningbouw kan worden gerealiseerd.
De toetsing van de effectbeoordeling zal in deze rapportage op een globaal detailniveau
plaatsvinden. Bij verdere detailuitwerking van het voornemen, al dan niet in deelfases, is mogelijk
een nadere toetsing noodzakelijk.

3 Methode
Hier is per soort beschreven welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt. In bijlage 1 zijn de
data en weersomstandigheden van de uitgevoerde veldbezoeken in één tabel verwerkt.

3.1

Reptielen

Om de trefkans van levendbarende hagedis en hazelworm te vergroten, zijn kunstmatige
schuilplaatsen gecreëerd door ongeveer 50 tapijttegels uit te leggen in het plangebied. Zie figuur
3.1 voor de locaties. De tapijttegels zijn begin april 2019, een maand voor het eerste veldbezoek,
neergelegd. Voor levendbarende hagedis en hazelworm zijn in de periode mei tot en met
augustus minimaal vijf controlerondes uitgevoerd. De data en weersomstandigheden staan in
tabel 3.1. Tijdens de bezoeken zijn ook de reeds (van nature) aanwezige schuilplekken zoals
stoeptegels en dood hout gecontroleerd. Het optimale weer voor bezoeken is zonnig tot half
bewolkt met niet te veel wind en niet te hoge temperaturen (12-20°C).
Tabel 3.1: Data en weersomstandigheden van de uitgevoerde veldbezoeken.
Datum bezoek

Tijd

Focus

Weersomstandigheden

9 april 2019

13:00 – 17:00

Uitleggen tapijttegels, exemplaren

Droog, onbewolkt, circa 17

zoeken

graden, winkracht 2

6 juni 2019

10:15 – 16:30

Exemplaren zoeken, tapijttegels

Droog, half bewolkt, circa 20

controleren.

graden. Windkracht 2.

17 juni 2019

10:00 – 17:00

Exemplaren zoeken, tapijttegels

Droog, half bewolkt, circa 24

controleren.

graden, windkracht 2.

3 juli 2019

09:30 – 14:30

Exemplaren zoeken, tapijttegels

Droog, half bewolkt, circa 21

controleren.

graden, winkracht 2

Exemplaren zoeken, tapijttegels

Droog, licht bewolkt, circa 22

controleren.

graden, windkracht 2.

Exemplaren zoeken, tapijttegels

Droog, licht bewolkt, circa 18

controleren en ophalen.

graden, windkracht 2.

29 juli 2019

14 augustus 2019

10:45 – 15:00

7:45 - 10:30
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Figuur 3.1 Locaties waar tapijttegels zijn neergelegd ten behoeve van het onderzoek naar reptielen.

3.2

Vaatplanten

Tijdens een verkennend veldbezoek op 2 mei 2019 is het terrein beoordeeld op potentieel
geschikte groeiplaatsen voor schubvaren (muren), akkerdoornzaad, korensla, stijve wolfsmelk en
dennenorchis. Al deze soorten kennen specifieke groeiplaatsen. Aansluitend zijn in het
bloeiseizoen de potentieel geschikte groeiplaatsen van de genoemde soorten bezocht. De
potentieel geschikte groeiplaatsen zijn onderzocht op 23 mei 2019, 8 juli 2019 en 4 september
2019.

3.3

Jaarrond beschermde vogelsoorten

3.3.1
Gierzwaluw
Nader onderzoek naar de gierzwaluw heeft plaatsgevonden conform het Kennisdocument
Gierzwaluw (BIJ12, 2017) en de soortinventarisatieprotocollen van Netwerk Groene Bureaus
(NGB, 2017). Om de aan- of afwezigheid van nesten van de gierzwaluw aan te tonen zijn
minimaal drie inventarisatiemomenten met een tussenliggende periode van minimaal 10 dagen in
de periode 1 juni tot en met 15 juli 2019 (met minimaal 1 inventarisatiemoment in tussen 20 juni
en 7 juli) uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door één deskundige en heeft 2 uur voor
zonsondergang tot zonsondergang en bij droog weer plaatsgevonden.
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Tabel 3.2: Data en weersomstandigheden van de uitgevoerde veldbezoeken voor gierzwaluw.
Datum

Tijd

bezoek

Aantal

Focus

Weersomstandigheden

personen

6 juni 2019

20:15 – 22:00

1

Nestlocaties

Droog, half bewolkt, circa 17 graden, windkracht 2

21 juni 2019

20:30 – 22:10

1

Nestlocaties

Droog, licht bewolkt, circa 18 graden, windkracht 2

2 juli 2019

20:30 – 22:05

1

Nestlocaties

Droog, licht bewolkt, circa 19 graden, windkracht 2

3.3.2
Huismus
Nader onderzoek naar de huismus is conform het Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2017) en de
soortinventarisatieprotocollen van Netwerk Groene Bureaus (NGB, 2017) uitgevoerd. Voor
huismussen zijn twee veldbezoeken in de periode 1 april - 20 juni 2019 uitgevoerd, met
tussenliggende periode van minimaal 10 dagen. Onderzoek naar de huismus richt zich op het
waarnemen van volwassen individuen in broedbiotoop, nesten, en gedrag dat een territorium of
nest indiceert. De inventarisatie is tijdens de volgende goede omstandigheden worden uitgevoerd:
geluidsluwe momenten en het juiste moment op de dag (tussen 1 à 2 uur na zonsopkomst en 1 à
2 uur voor zonsondergang is de meeste activiteit waar te nemen, met een piek in de ochtend). Het
onderzoek wordt uitgevoerd door één deskundige. De data en weersomstandigheden van de
uitgevoerde veldbezoeken voor huismus zijn weergegeven in tabel 3.3.
Tabel 3.3: Data en weersomstandigheden van de uitgevoerde veldbezoeken voor huismus.
Datum

Tijd

bezoek

Aantal

Focus

Weersomstandigheden

personen

9 april 2019

13:00 – 17:00

2

Nestlocaties

Droog, onbewolkt, circa 17 graden, winkracht 2

24 mei 2019

10:00 – 17:00

1

Nestlocaties

Droog, onbewolkt, circa 19 graden, winkracht 2

3.3.3
Kerkuil
De afwezigheid van broedende kerkuilen is tijdens drie gerichte veldbezoeken verspreid in de
periode van begin februari tot en met half oktober uitgevoerd. De inventarisatiebezoeken hebben
tijdens goede weersomstandigheden plaatsgevonden. De beste momenten om te inventariseren
zijn ‘s avonds en ‘s nachts. De kerkuil reageert niet op het afspelen van de baltsroep op een
geluidsrecorder en daarom is geen geluid afgespeeld. Er wordt daarom ook overdag inpandig
gezocht worden naar sporen die de aanwezigheid van een rust- of nestplek indiceren, zoals
braakballen en/of krijtstrepen. De data en weersomstandigheden van de uitgevoerde bezoeken
voor kerkuil zijn weergegeven in tabel 3.4.
3.3.4
Steenuil
De afwezigheid van broedende steenuilen is onderzocht door twee gerichte veldbezoeken in de
periode van 1 februari tot en met 30 april uit te voeren, waarbij er minimaal één maand zit tussen
het eerste en het laatste bezoek. Het daadwerkelijke gebruik van het nest kan van begin februari
tot en met half juli plaatsvinden. De data en weersomstandigheden van de uitgevoerde bezoeken
voor steenuil zijn weergegeven in tabel 3.4.
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3.3.5
Ransuil
Ransuil kan in bomen in of nabij het plangebied broeden. De data en weersomstandigheden van
de uitgevoerde bezoeken ransuil zijn weergegeven in tabel 3.4. Op 28 maart 2019 is een
nestcontrole uitgevoerd. Binnen het te onderzoeken plangebied zijn meerdere bosschages,
bomen en struwelen aanwezig. Door het uitvoeren van een nestcontrole zijn de vervolgbezoeken
doelgerichter uitgevoerd. Aangetroffen nesten zijn tijdens de daaropvolgende locatiebezoeken
gecontroleerd op gebruik door ransuil.
Tijdens de overige veldbezoeken is gekeken of en hoe deze ransuil het plangebied gebruikt. Dit
onderzoek richt zich op het waarnemen van individuen en paren in broedbiotoop en op gedrag dat
een territorium of nest indiceert. Om aan- of afwezigheid van in gebruik zijnde nesten vast te
stellen, zijn drie avondbezoeken uitgevoerd. Deze zijn in de balts- en broedperiode van de ransuil
(maart - juni) uitgevoerd. De avondbezoeken in juni zijn gecombineerd met het
vleermuisonderzoek.
3.3.6
Boombroedende dagroofvogels
Verschillende soorten roofvogels kunnen in bomen in of nabij het plangebied broeden. Het gaat
om boomvalk, buizerd, havik, sperwer en wespendief. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode
die genoemd zijn in de BMP-methode van SOVON. Voor elke soort zijn minimaal drie bezoeken
uitgevoerd in de broedperiode van de betreffende soort. De data en weersomstandigheden van de
uitgevoerde bezoeken zijn weergegeven in tabel 3.4.
Op 28 maart 2019 is een nestcontrole uitgevoerd. Binnen het te onderzoeken plangebied zijn
meerdere bosschages, bomen en struwelen aanwezig. Door het uitvoeren van een nestcontrole
zijn de vervolgbezoeken doelgerichter uitgevoerd. Aangetroffen nesten zijn tijdens de
daaropvolgende locatiebezoeken gecontroleerd op gebruik door jaarrond beschermde
vogelsoorten.
Tijdens de overige veldbezoeken is gekeken of en hoe deze soorten het plangebied gebruiken. Dit
onderzoek richt zich op het waarnemen van individuen en paren in broedbiotoop en op gedrag dat
een territorium of nest indiceert. Om aan- of afwezigheid van in gebruik zijnde jaarrond
beschermde nesten vast te stellen, zijn minimaal vijf veldbezoeken (overdag) uitgevoerd.
Rekening houdend met vroeg- en laatbroedende soorten zijn de veldbezoeken verspreid over de
periode maart tot en met half augustus uitgevoerd.
Tabel 3.4: Data en weersomstandigheden van de uitgevoerde veldbezoeken voor dagroofvogels en uilen.
Datum bezoek

Tijd

Aantal

Focus

Weersomstandigheden

Kerkuil, steenuil,

Droog, licht bewolkt, circa 7 graden,

ransuil

windkracht 2

Roofvogels

Droog, onbewolkt, circa 16 graden,

personen
27 maart 2019

28 maart 2019

18:30 – 22:00

10:30 – 16:30

1

2

winkracht 1
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Datum bezoek

Tijd

Aantal

Focus

Weersomstandigheden

Droog, onbewolkt, circa 17 graden,

personen
9 april 2019

13:00 – 17:00

2

Roofvogels

29 april 2019

20:45 – 00:00

1

Kerkuil, steenuil,

Droog, bewolkt, circa 10 graden,

ransuil

winkracht 2

3 mei 2019

10:00 – 16:00

1

Roofvogels

Droog, half bewolkt, circa 10 graden,

winkracht 2

windkracht 2
24 mei 2019

10:00 – 17:00

1

Roofvogels

Droog, onbewolkt, circa 19 graden,
winkracht 2

29 mei 2019

13:00 – 18:00

1

Roofvogels

Droog, half bewolkt, circa 18 graden,
windkracht 2

6 juni 2019

10:15 – 16:30

1

Roofvogels

Droog, half bewolkt, circa 20 graden.
Windkracht 2.

6 juni 2019

21:55 – 00:30

2

Kerkuil, steenuil,

Droog, half bewolkt, circa 14 graden,

ransuil,

windkracht 2

deelgebied noord
11 juni 2019

02:20 – 05:25

2

Kerkuil, steenuil,

Droog, half bewolkt, circa 14 graden,

ransuil,

windkracht 2

deelgebied zuid
17 juni 2019

10:00 – 17:00

1

Roofvogels,

Droog, half bewolkt, circa 24 graden,

Inspectie

windkracht 2.

gebouwen voor
kerk- en steenuil
3 juli 2019

09:30 – 14:30

1

Roofvogels

29 juli 2019

10:45 – 15:00

1

Roofvogels

Droog, half bewolkt, circa 21 graden,
winkracht 2
Droog, licht bewolkt, circa 22 graden,
windkracht 2.

14 augustus 2019

7:45 - 10:30

1

Roofvogels

Droog, licht bewolkt, circa 18 graden,
windkracht 2.

3.4

Vleermuisonderzoek

De aanwezigheid van verblijfplaatsen in bomen en gebouwen, van essentiële vliegroutes en van
foerageergebieden is nader onderzocht. Voor het vleermuisonderzoek is uitgegaan van het
Vleermuisprotocol 2017 van Netwerk Groene Bureaus (NGB, 2017). Op basis van het protocol zijn
vijf gerichte veldbezoeken per deelgebied uitgevoerd. De veldbezoeken zijn als volgt verdeeld:
drie bezoeken in het voorjaar en twee bezoeken in het najaar:
• Twee avondbezoeken (zonsondergang tot 2 uur en 30 minuten na zonsondergang) in het
•

voorjaar (15 mei – 15 juli)
Eén ochtendbezoek (3 uur voor zonsopkomst tot zonsopkomst) in het voorjaar (1 juni –
15 juli)

•

Twee avondbezoeken (23:00 tot 02:00) in het najaar (15 augustus – 30 september)
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De veldbezoeken zijn uitgevoerd door drie tot vijf ter zake kundige ecologen van Tauw. De
onderzoeken zijn lopend uitgevoerd waarbij gebruikt gemaakt is van een bat-detector (Pettersson
D240x) en een sterke zaklamp. Aanvullend is gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera. Van
moeilijk herkenbare soorten worden in het veld opnames gemaakt die later zijn geanalyseerd.
In aanvulling op de nachtelijke veldbezoeken is in het kraamseizoen éénmalig een zolderinspectie
uitgevoerd. De aanwezige zolders zijn daarbij gecontroleerd op de aanwezigheid van vleermuizen,
vleermuiskeutels en andere sporen zoals vlindervleugels. Een overzicht van de data en
weersomstandigheden van de veldbezoeken voor het vleermuisonderzoek is weergegeven in
tabel 3.5
Op 28 maart 2019 is ook een holtecontrole uitgevoerd. Binnen het te onderzoeken plangebied zijn
meerdere bosschages, bomen en struwelen aanwezig. Door het uitvoeren van een holtecontrole
zijn de vervolgbezoeken doelgerichter uitgevoerd. Aangetroffen holtes zijn tijdens de
daaropvolgende locatiebezoeken gecontroleerd op gebruik door vleermuizen.
De gebouwen in deelgebieden “midden extra” en “zuid extra” in figuur 3.2 zijn vanaf juli 2019 bij
het in het onderzoek meegenomen. Op 2 juli zijn beide gebieden voor de eerste keer onderzocht.
Tijdens de najaarsbezoeken zijn ze met het desbetreffende deelgebied onderzocht. De extra
gebieden moeten tussen half mei en juni 2020 nog tweemaal worden bezocht om het
vleermuisonderzoek af te ronden.
Tabel 3.5 Data en weersomstandigheden van de uitgevoerde veldbezoeken voor vleermuizen.
Datum bezoek

Tijd

Deelgebied

Focus

Aantal

Weersomstandigheden

personen
15 mei 2019

21:30 -

Midden

00:10
17 mei 2019

21:30 -

21:55 –

Zuid

02:20 –

2

Zomer- en

Zomer- en

Midden en

Droog, half bewolkt, circa
14 graden, windkracht 2

Zolderinspecties

2

Zomer- en

3

Droog, onbewolkt, circa

5

Droog, half bewolkt, circa

17:00

Zuid

26 juni 2019

02:20 –

Midden

2 juli 2019

22:00 –

Zuid,

Zomer- en

00:30

inclusief

kraamverblijfplaatsen

05:20

Droog, half bewolkt, circa
14 graden, windkracht 2

3

kraamverblijfplaatsen

10:00 -

Droog, half bewolkt, circa
12 graden, winkracht 2

3

kraamverblijfplaatsen
Zuid

05:25
17 juni 2019

Zomer- en

Droog, half bewolkt, circa
11 graden, winkracht 3

kraamverblijfplaatsen
Midden

00:30
11 juni 2019

3

kraamverblijfplaatsen

00:10
6 juni 2019

Zomer- en

Droog, half bewolkt, circa
24 graden, windkracht 2.

kraamverblijfplaatsen

20 graden, windkracht 1

15 graden, windkracht 2

zuid extra
en midden
extra
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Tijd

Deelgebied

Focus

Aantal

Weersomstandigheden

personen
16 augustus 2019

00:00 –

Zuid,

Paar- en

02:00

inclusief

winterverblijfplaatsen

5

circa 13 graden,

zuid extra
22 augustus 2019

Droog, licht bewolkt,

windkracht 1

00:00 –

Midden,

Paar- en

02:15

inclusief

winterverblijfplaatsen

3

Droog, onbewolkt, circa
14 graden, windstil

midden
extra
4 september 2019

00:00 -

Zuid,

Paar- en

02:00

inclusief

winterverblijfplaatsen

5

Droog, half bewolkt, circa
15 graden, windkracht 2

zuid extra
19 september

00:00 -

Midden,

Paar- en

2019

02:00

inclusief

winterverblijfplaatsen

4

Droog, bewolkt, circa 10
graden, winkracht 1

midden
extra

Figuur 3.2 Locaties van de extra deelgebieden ‘Midden Extra’’ en Zuid Extra’.
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Grondgebonden zoogdieren

Het onderzoek naar grondgebonden zoogdieren is uitgevoerd middels cameravalonderzoek én
sporenonderzoek. Het onderzoek is gericht op das, boommarter, steenmarter eekhoorn, bunzing,
hermelijn en wezel.
3.5.1
Sporenonderzoek
Op 28 maart 2019 is een nesten- en holtecontrole uitgevoerd. Binnen het te onderzoeken
plangebied zijn meerdere bosschages, bomen en struwelen aanwezig. Door het uitvoeren van een
nesten- en holtecontrole zijn de vervolgbezoeken doelgerichter uitgevoerd. Aangetroffen nesten
en/of holtes zijn tijdens de daaropvolgende locatiebezoeken gecontroleerd op gebruik door
beschermde soorten.
Voor het sporenonderzoek is rekening gehouden met actieve periodes en de leefwijze van de
soorten. Er zijn verspreid over de periode maart tot en met juni minimaal vier verschillende
veldbezoeken uitgevoerd waarbij gelet is op sporen. Bij het eerste bezoek is tevens gelet op
nesten en holten die geschikt kunnen zijn als verblijfplaats. Met minimaal vier bezoeken is voldaan
aan het kennisdocument voor das (BIJ12, 2017). Voor de andere soorten zijn (nog) geen
kennisdocumenten opgesteld. Tijdens dit onderzoek is gericht gelet op de aanwezigheid van
potentiele verblijfplaatsen en andere sporen van (een van) de overige soorten. Het gaat hierbij om
wissels, prenten, ontlasting, krabsporen en/of prooiresten.
3.5.2

Cameravallen

Aanvullend op het sporenonderzoek is gebruik gemaakt van cameravallen. Het plangebied is circa
30 hectare groot. Ongeveer de helft van het plangebied bestaat uit verharding en is daardoor niet
geschikt als leefgebied en/of niet van essentieel belang. Als richtlijn worden de aantallen camera’s
overgenomen uit de handreiking kleine marters van Noord-Brabant. In deze handreiking wordt
voor wezel en hermelijn het gebruik van één camera in een marterbox per twee hectare
voorgesteld. Voor bunzing geldt één camera per vier hectare. Op basis van maximaal 15 hectare
geschikt leefgebied komt dat neer op acht marterboxen en vier cameravallen. Na het vaststellen
van het onderzoeksprotocol voor kleine marters is de marterbuis ‘struikrover’ ontwikkeld. De
trefkans van de marterbuis struikrover is gemiddeld genomen hoger dan bij de marterboxen.
Daarnaast kunnen met de struikrover ook bunzing, eekhoorn en das worden vastgesteld. Om de
trefkans te verhogen en de nieuwste technieken te gebruiken, zijn voor daarom ook struikrovers
ingezet. De camera’s zijn in de eerste helft van mei 2019 geplaatst en zijn na zes weken weer
opgehaald (zie tabel 3.6). Om de trefkans te vergroten zijn sardientjes, kattenbrokken en
pindakaas als lokmiddelen gebruikt. Tussentijds zijn de camera’s uitgelezen, de batterijen
vervangen en is nieuw lokvoer geplaatst. De camera’s zijn op de meest kansrijke locaties
geplaatst die zijn bepaald op basis van de (voorlopige) resultaten van het sporenonderzoek (figuur
3.3). Op basis van voorlopige resultaten zijn tussentijds twee marterboxen vervangen door
reguliere camera’s. Aanvullend is één extra camera nabij een bosschage geplaatst nadat hier
tijdens het vleermuisonderzoek een marterachtige is gezien. De volgende cameravallen zijn
gebruikt:
• Vijf struikrovers, hiermee kunnen alle soorten worden onderzocht
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•

Vier cameravallen; deze zijn vooral bedoeld voor de grotere soorten zoals bunzing,

•
•

boommarter, steenmarter, das en eekhoorn
Drie marterboxen, deze zijn primair bedoeld voor wezel en hermelijn
Aanvullend is één extra camera geplaatst vanwege een zichtwaarneming van een marter

Tabel 3.6 Data en weersomstandigheden van de uitgevoerde veldbezoeken.
Datum

Tijd

bezoek

Aantal

10:30 –

2019

16:30

3 mei 2019

10:00 –

2

1

13:00 –

1

18:00
10:00 –

1

17:00
3 juli 2019

Sporenonderzoek

Droog, onbewolkt, circa 16 graden,
winkracht 1

16:00

17 juni 2019

Weersomstandigheden

personen

28 maart

29 mei 2019

Focus

09:30 –

1

14:30
14 augustus

7:45 -

2019

10:30

1

Sporenonderzoek, plaatsen

Droog, half bewolkt, circa 10

cameravallen

graden, windkracht 2

Sporenonderzoek, controle

Droog, half bewolkt, circa 18

cameravallen

graden, windkracht 2

Sporenonderzoek, ophalen

Droog, half bewolkt, circa 24

cameravallen

graden, windkracht 2.

Sporenonderzoek, plaatsen

Droog, half bewolkt, circa 21

extra cameraval

graden, winkracht 2

Sporenonderzoek, ophalen

Droog, licht bewolkt, circa 18

extra cameraval

graden, windkracht 2.
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Figuur 3.3 Locaties van de cameravallen. Zie tabel 4.3 voor de typen cameravallen.

4 Resultaten, effectbepaling en vervolgstappen
4.1

Reptielen

Er zijn geen reptielen aangetroffen. Door de afwezigheid van reptielen zijn negatieve effecten
uitgesloten. Er zijn geen mitigerende maatregelen nodig. Er hoeft geen ontheffing te worden
aangevraagd.

4.2

Vaatplanten

Er zijn geen beschermde vaatplanten aangetroffen. Negatieve effecten zijn uitgesloten. Er zijn
geen mitigerende maatregelen nodig. Er hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd.

4.3

Jaarrond beschermde vogelsoorten

4.3.1
Buizerd
Tijdens alle bezoeken zijn buizerds waargenomen. Er zijn aanwijzingen dat buiten het plangebied
zowel ten noorden als ten westen maar buiten de invloedsfeer, meerdere nestlocaties aanwezig
zijn.
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Er is één nestlocatie in het plangebied vastgesteld (figuur 4.1) waarop in 2019 met zekerheid één
of meer jongen zijn grootgebracht. Het kan niet met zekerheid worden uitgesloten dat het nest
fysiek wordt aangetast door het kappen van bomen. Ook kan het nest zijn functie (deels) verliezen
door verstoring. Bijvoorbeeld door het kappen van bomen rond het nest en binnen het leefgebied.
Ook kan zowel in de sloop- en bouwfase als tijdens de gebruiksfase verstoring optreden door een
verhoogde aanwezigheid van mensen, verkeer en/of machines. Dit betreft een overtreding van
artikel 3.1.2. Het verstoren van buizerd kan ook een overtreding van artikel 3.1.4 tot gevolg
hebben.
Voor het overtreden van verbodsbepalingen is een ontheffing nodig en/of zijn mitigerende
maatregelen nodig om een overtreding te voorkomen dan wel effecten zoveel mogelijk te
verzachten. Of verbodsbepalingen worden overtreden moet blijken aan de hand van een nadere
toetsing op basis van concrete projectinformatie en ontwerpen. Een ontheffing kan alleen worden
verkregen als kan worden onderbouwd dat de verstorende ingreep een wettelijk belang genoemd
in de Vogelrichtlijn dient. Voor vogelrichtlijnsoorten is meestal alleen het belang ‘volksgezondheid
en openbare veiligheid’ van toepassing. Ook moet de initiatiefnemer in een alternatievenafweging
kunnen aantonen dat er ten aanzien van de locatie, planning, inrichting en werkwijze geen aanpak
mogelijk is die gunstiger uitpakt voor beschermde natuurwaarden.

Figuur 4.1 Nestlocatie van buizerd.
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Overige soorten

Bij de onderzoeken naar uilen is tijdens het eerste bezoek een ransuil gehoord en gezien. Daarna
zijn geen waarnemingen gedaan van ransuil. Een nestlocatie binnen het plangebied is uitgesloten.
Waarschijnlijk heeft de soort westelijk van het plangebied en buiten de invloedsfeer van
toekomstige werkzaamheden in het plangebied gebroed. Huismus is waargenomen rond de
manage net ten noordwesten van het plangebied. Dit deel blijft behouden en hier vinden geen
werkzaamheden plaats. Binnen het plangebied zijn geen waarnemingen gedaan van huismus. De
aanwezigheid van nesten van huismus is met zekerheid uitgesloten. Het plangebied is evenmin
onderdeel van het foerageergebied voor huismus. Het nemen van mitigerende maatregelen voor
andere beschermde vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestlocatie is niet nodig. De
aanwezigheid hiervan is uitgesloten door het ontbreken van (nest indicerende) waarnemingen.
Evenmin is de aanvraag van een ontheffing nodig.

4.4

Vleermuizen

Tijdens de holtecheck zijn geen holtes in bomen aangetroffen. Door de omvang van het
plangebied kon de afwezigheid van holtes echter niet volledig worden uitgesloten. Tijdens de
verschillende veldbezoeken zijn waarnemingen gedaan van met name laatvlieger, rosse
vleermuis, ruige dwergvleermuis en gewone dwergvleermuis. Zowel in deelgebied midden als zuid
zijn verblijfplaatsen aangetroffen van gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. De
resultaten zijn per deelgebied toegelicht in tabel 4.1 en 4.2. De locaties van de verblijfplaatsen zijn
weergegeven in figuur 4.2 en 4.3. Er zijn daarnaast geen essentiële foerageergebieden en/of
vliegroutes aanwezig.
Niet alle locaties van verblijfplaatsen konden exact bepaald worden. Op verschillende locaties
binnen het plangebied zijn paarterritoria vastgesteld van ruige- en gewone dwergvleermuis. Hierbij
zijn gedurende een of meerdere avonden paarroepende dwergvleermuizen gehoord op steeds
dezelfde plek. Het betreft vliegende exemplaren die niet altijd direct aan één verblijfplaats
toegewezen kunnen worden. Zekerheidshalve zijn de meest waarschijnlijke locatie(s) aangeduid
als verblijfplaats. Gewone dwergvleermuis verblijft in gebouwen en ruige dwergvleermuis in
bomen en/of gebouwen.
Binnen het plangebied is één winterverblijfplaats vastgesteld en is in twee panden een
kraamverblijfplaats (locaties D en H) van gewone dwergvleermuis vastgesteld. Een derde pand
(met verblijfplaatsen J t/m N) is vergelijkbaar qua bouw en kan mogelijk op termijn fungeren als
tijdelijk of permanent alternatief voor de (kraam)verblijfplaatsen. Daarnaast zijn met name
paarverblijfplaatsen aangetroffen en in minder mate zomerverblijfplaatsen. Hoewel niet
vastgesteld is dat de verschillende zomer-, paar- en kraamverblijfplaatsen in gebruik zijn als
winterverblijfplaats, dient ervan uit gegaan te worden dat de verblijfplaatsen eveneens een functie
kunnen vervullen als winterverblijfplaats.
Bij het slopen van gebouwen met verblijfplaatsen gaan de aanwezige verblijfplaatsen verloren. Dit
betreft een overtreding van artikel 3.5.4. Het verstoren van vleermuizen betreft een overtreding
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van artikel 3.5.2. Het aanvragen van een ontheffing is noodzakelijk. Vanwege het aantal
verblijfplaatsen is een tijdige mitigatie en goede uitvoeringsplanning noodzakelijk.
Een ontheffing kan alleen worden verkregen als kan worden onderbouwd dat de verstorende
ingreep een wettelijk belang genoemd in de Habitatrichtlijn dient. Voor vleermuizen zijn de
volgende belangen meestal relevant: ‘in het belang van de volksgezondheid, de openbare
veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen
van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige
effecten’. Ook moet de initiatiefnemer in een alternatievenafweging kunnen aantonen dat er ten
aanzien van de locatie, planning, inrichting en werkwijze geen aanpak mogelijk is die gunstiger
uitpakt voor beschermde natuurwaarden.

Figuur 4.2 Aangetroffen verblijfplaatsen van vleermuizen in deelgebied midden.
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Tabel 4.1 Details van de aangetroffen verblijfplaatsen in deelgebied midden, elke verblijfplaats is bezet door één
exemplaar tenzij anders vermeld.
Locatie

Soort

op kaart
1

2

3

4

Aantal en type

Toelichting

verblijfplaats
Gewone

1 paar-

Op 22 augustus 2019 vastgesteld als territorium. Een

dwergvleermuis

verblijfplaats

invlieglocatie is niet met zekerheid vastgesteld.

Gewone

1 paar-

Op 22 augustus 2019 vastgesteld als territorium. Een

dwergvleermuis

verblijfplaats

invlieglocatie is niet met zekerheid vastgesteld.

Gewone

1 zomer-

Op 26 juni 2019 vastgestelde zomerverblijfplaats. Aanwezig

dwergvleermuis

verblijfplaats

in een van de kieren van het pand

Gewone

1 paar-

Op 22 augustus 2019 vastgesteld als territorium. Meest

dwergvleermuis

verblijfplaats

waarschijnlijke verblijfplaats betreft één van de panden.
Een invlieglocatie is niet vastgesteld.

5

Gewone

2 paar-

Op 22 augustus 2019 vastgesteld als territorium. Vanwege

dwergvleermuis

verblijfplaatsen

de omvang van het territorium wordt zekerheidshalve
uitgegaan van twee exemplaren. Meest waarschijnlijke
verblijfplaats betreft één van de panden. Een invlieglocatie
is niet vastgesteld.

6

Gewone

2 paar-

Op 22 augustus 2019 vastgesteld als territorium. Vanwege

dwergvleermuis

verblijfplaatsen

de omvang van het territorium wordt zekerheidshalve
uitgegaan van twee exemplaren. Meest waarschijnlijke
verblijfplaats betreft een van de panden. Een invlieglocatie
is niet vastgesteld.

7

Gewone

1 paar-

Op 22 augustus 2019 vastgesteld als territorium. Meest

dwergvleermuis

verblijfplaats

waarschijnlijke verblijfplaats betreft het pand. Een
invlieglocatie is niet vastgesteld.

8

Ruige

1 paar-

Op 4 september 2019 vastgesteld als territorium. Exacte

dwergvleermuis

verblijfplaats

locatie in het bosschage niet kunnen vaststellen. Met
zekerheid niet in de bomen langs het ‘gebed zonder end’

9

Gewone

1 paar-

Op 22 augustus 2019 vastgesteld als territorium. Meest

dwergvleermuis

verblijfplaats

waarschijnlijke verblijfplaats betreft het pand. Een
invlieglocatie is niet vastgesteld.
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Figuur 4.3 Aangetroffen verblijfplaatsen van vleermuizen in deelgebied zuid.

Tabel 4.2 Details van de aangetroffen verblijfplaatsen in deelgebied zuid, elke verblijfplaats is bezet door één
exemplaar tenzij anders vermeld.
Locatie

Soort

op kaart
A

B

C

Aantal en type

Toelichting

verblijfplaats
Gewone

winter-

Op 4 september 2019 vastgesteld door zwermgedrag. Tijdens

dwergvleermuis

verblijfplaats,

bezoeken op 16 augustus 2019 én een aanvullend bezoek op

4 exemplaren

19 september 2019 is geen zwermgedrag waargenomen.

Gewone

1 zomer-

Invliegend waargenomen op 11 juni 2019. Invliegopening

dwergvleermuis

verblijfplaats

onder het meest oostelijke kozijn op de bovenste verdieping.

Ruige

1 paar-

Op 16 augustus 2019 vastgesteld als territorium.

dwergvleermuis

verblijfplaats

Verblijfplaats in het pand, de exacte locatie is niet

Gewone

kraam-

Vastgesteld met warmtebeeldcamera op 2 juli 2019. Minimaal

dwergvleermuis

verblijfplaats,

30 individuen uitvliegend. In tweede ventilatievoeg gezien

30 exemplaren

vanaf zuidoosthoek. Dit is boven het derde raam gerekend

vastgesteld.
D

vanuit zelfde hoek.
E

Gewone

1 paar-

Op 16 augustus 2019 en 4 september 2019 vastgesteld.

dwergvleermuis

verblijfplaats

Paarroepend exemplaar in de spouwmuur aanwezig. Zelfde
locatie als bovengenoemde kraamkolonie
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Locatie

Soort

Aantal en type

op kaart
F

Toelichting

verblijfplaats
Gewone

1 zomer- en

Vastgesteld op 2 juli 2019, 16 augustus 2019 en 4 september

dwergvleermuis

paar

2019. Eén exemplaar aanwezig en/of paarroepend.

verblijfplaats

Verblijfplaats aanwezig in een van de open stootvoegen. De
exacte locatie is niet vastgesteld

G

Gewone

1 paar-

Vastgesteld op 4 september 2019. Eén exemplaar aanwezig

dwergvleermuis

verblijfplaats

en/of paarroepend. Verblijfplaats aanwezig in een van de

Gewone

kraam-

Eén kraamverblijfplaats, vastgesteld op 2 juli 2019, met twee

dwergvleermuis

verblijfplaats,

in- en uitvliegopeningen. De eerste bevindt zich vanaf de

20 exemplaren

westhoek van het gebouw in de 1e set stootvoegen aan de

open stootvoegen. De exacte locatie is niet vastgesteld
H

NW-gevel. De tweede locatie bevindt zicht op de ZW-gevel in
de vijfde set stootvoegen. Er vlogen respectievelijk 15 en 5
vleermuizen uit.
I

Ruige

1 paar-

Vastgesteld op 4 september 2019. Eén exemplaar aanwezig

dwergvleermuis

verblijfplaats

en/of paarroepend. Verblijfplaats aanwezig in een van de
open stootvoegen. De exacte locatie is niet vastgesteld

J

Gewone

1 zomer-

Vastgesteld op 24 juni 2019. Eén exemplaar invliegend

dwergvleermuis

verblijfplaats

waargenomen bij de tweede regenpijp vanaf de ZO-hoek van
het gebouw en/of paarroepend. Het is niet vastgesteld of de
verblijfplaats zich onder het dak of in de spouw bevindt

K

L

Ruige

2 paar-

Vastgesteld op 16 augustus 2019. Twee exemplaren

dwergvleermuis

verblijfplaats

aanwezig en/of paarroepend boven het bovenste raamkozijn

Ruige

1 paar-

Vastgesteld op 4 september 2019. Eén exemplaar aanwezig

dwergvleermuis

verblijfplaats

en/of paarroepend. Vastgesteld met de warmtebeeldcamera.
Aanwezig in een van de ventilatieroosters.

M

Gewone

1 paar-

Vastgesteld op 16 augustus 2019. Eén exemplaar

dwergvleermuis

verblijfplaats

paarroepend aanwezig. Exacte locatie van de verblijfplaats is
niet vastgesteld

N

4.5

Gewone

1 paar-

Vastgesteld op 4 september 2019. Eén exemplaar aanwezig

dwergvleermuis

verblijfplaats

en/of paarroepend vanuit de spouwmuur.

Grondgebonden zoogdieren

Middels het cameraval en sporenonderzoek zijn verschillende soorten vastgesteld. In tabel 4.3 is
een overzicht weergegeven van de vastgestelde soorten. De locaties van de betreffende camera’s
is weergegeven in figuur 3.2.
Tabel 4.3 Aangetroffen soorten per cameraval.
Cameranummer

Type camera

Deelgebied

Zoogdieren

01

Extra camera

Midden

Huiskat, hond, boom- of steenmarter, ree, vos

09

Marterbox

Midden

Huiskat
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12

Camera

Midden

Boommarter, eekhoorn, egel, huiskat, konijn, vos

13

Camera

Midden

Das, hond, huiskat, konijn, ree, vos

25

Struikrover

Midden

Egel, hond, huiskat, konijn, ree, vos

26

Struikrover

Midden

Huiskat, vos

27

Struikrover

Midden

Vos

07

Marterbox / Camera

Zuid

Huiskat, konijn, vos

08

Marterbox / camera

Zuid

10

Camera

Zuid

Boommarter, eekhoorn, egel, huiskat, ree, vos

11

Camera

Zuid

Boommarter, eekhoorn, konijn, ree, vos

23

Struikrover

Zuid

Egel

24

Struikrover

Zuid

Egel, huiskat

4.5.1
Boommarter
Op drie camera’s staat met zekerheid boommarter (figuur 4.4). Bij één van de waarnemingen kan
niet met zekerheid worden bepaald of het een boom- of steenmarter betreft. Gelet op de andere
waarnemingen is het aannemelijk dat dit eveneens boommarter betreft. Hoewel binnen het
plangebied geen bomen met holtes zijn vastgesteld, is het door de omvang van het plangebied
niet geheel uitgesloten dat er toch ergens een verblijfplaats aanwezig is. Naast verblijfplaatsen in
holen worden (oude) nesten van bijvoorbeeld zwarte kraai of buizerd ook als (dag)rustplaats
gebruikt. Het is eveneens niet uitgesloten dat het plangebied essentieel onderdeel van het
leefgebied van boommarter is. De aanwezige groenstructuren hebben bijvoorbeeld een
verbindende functie en worden als foerageergebied gebruikt.
Het kan niet met zekerheid worden uitgesloten dat verblijfplaatsen fysiek worden aangetast door
het kappen van bomen. Ook kunnen verblijfplaatsen hun functie (deels) verliezen door verstoring.
Bijvoorbeeld door het kappen van bomen rond een verblijfplaats en/of binnen het leefgebied. Ook
kan zowel in de sloop- en bouwfase als tijdens de gebruiksfase verstoring optreden door een
verhoogde aanwezigheid van mensen, verkeer en/of machines. Dit betreft een overtreding van
artikel 3.10.1b.
Voor het overtreden van verbodsbepalingen is een ontheffing nodig en/of zijn mitigerende
maatregelen nodig om een overtreding te voorkomen dan wel de effecten te verzachten. Of
verbodsbepalingen worden overtreden moet blijken aan de hand van een nadere toetsing op basis
van concrete projectinformatie en ontwerpen. Voor nationaal beschermde soorten kan een
ontheffing in het kader van een ruimtelijke ingreep worden verleend als de gunstige staat van
instandhouding niet in het geding is/komt. Ook moet de initiatiefnemer in een
alternatievenafweging kunnen aantonen dat er ten aanzien van de locatie, planning, inrichting en
werkwijze geen aanpak mogelijk is die gunstiger uitpakt voor beschermde natuurwaarden.
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Figuur 4.4 Locaties waar boommarter is waargenomen en essentiële onderdelen van het leefgebied op basis van
habitatgeschiktheid.

4.5.2
Das
Bij het sporenonderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van een
dassenburcht of wissel. Op de camera’s is das slechts éénmalig vastgelegd. Op basis van deze
bevindingen wordt geconcludeerd dat het een incidentele waarneming betreft. Het nemen van
maatregelen en het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. Wel kunnen bij de definitieve
inrichting ontsnipperingsmaatregelen genomen worden om het plangebied geschikter en
toegankelijker te maken als foerageergebied.
4.5.3
Eekhoorn
Tijdens de verschillende bezoeken zijn meerdere nesten van eekhoorn vastgesteld (figuur 4.5).
Daarnaast is eekhoorn enkele malen verspreid door het plangebied visueel waargenomen én op
cameraval vastgelegd. Verder zijn, met name onder grove dennen in de nabijheid van nesten,
knaagsporen aangetroffen. Het plangebied bevat een populatie van eekhoorns. Het gaat
vermoedelijk om zes tot tien territoria die geheel of deels gebruik maken van het plangebied. Dit
aantal is gebaseerd op de aangetroffen nestlocaties, waarnemingen van eekhoorns en de
(clustering van) waargenomen sporen. Door de aanwezigheid van klimop, blad aan de bomen en
naaldbomen is de controle op nesten niet overal volledig. De bossen hebben niet alleen een
functie als leefgebied maar hebben ook een verbindende functie.

26/34

Kenmerk

R001-1268868JNA-V02-efm-NL

Het kan niet met zekerheid worden uitgesloten dat verblijfplaatsen fysiek worden aangetast door
het kappen van bomen. Ook kunnen verblijfplaatsen hun functie (deels) verliezen door verstoring.
Bijvoorbeeld door het kappen van bomen rond een verblijfplaats en/of binnen het leefgebied. Ook
kan zowel in de sloop- en bouwfase als tijdens de gebruiksfase verstoring optreden door een
verhoogde aanwezigheid van mensen, verkeer en/of machines. Dit betreft een overtreding van
artikel 3.10.1b.
Voor het overtreden van verbodsbepalingen een ontheffing nodig en/of zijn mitigerende
maatregelen nodig om een overtreding te voorkomen dan wel om effecten zoveel mogelijk te
verzachten. Of verbodsbepalingen worden overtreden moet blijken aan de hand van een nadere
toetsing op basis van concrete projectinformatie en ontwerpen. Voor nationaal beschermde
soorten kan een ontheffing in het kader van soortbescherming worden verleend als de gunstige
staat van instandhouding niet in het geding is/komt. Ook moet de initiatiefnemer in een
alternatievenafweging kunnen aantonen dat er ten aanzien van de locatie, planning, inrichting en
werkwijze geen aanpak mogelijk is die gunstiger uitpakt voor beschermde natuurwaarden

Figuur 4.5 waarnemingslocaties van nesten van eekhoorns en essentieel leefgebied.
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5 Conclusie
Voor de ontwikkeling van Buurtschap Crailo is het nodig om de aanwezig panden en een deel van
de bomen te verwijderen. Tauw heeft voor deze plannen een natuurtoets in het kader van de Wet
natuurbescherming uitgevoerd (Tauw, 2018). Uit de natuurtoets blijkt dat negatieve effecten door
het plan op (het leefgebied en verblijfplaatsen van) beschermde soorten niet met zekerheid
uitgesloten kunnen worden. Daarom is nader onderzoek uitgevoerd.

5.1

Onderzoeksresultaten

Tijdens het onderzoek zijn verblijfplaatsen en/of essentieel leefgebied vastgesteld van:
•
•
•

Een jaarrond beschermde nestlocatie van buizerd in deelgebied Zuid
Essentieel leefgebied van boommarter
Meerdere verblijfplaatsen én essentieel leefgebied van eekhoorn

•

Meerdere vleermuisverblijfplaatsen, te weten;
o 2 kraamverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis in deelgebied Zuid
o 1 winterverblijfplaats van gewone dwergvleermuis in deelgebied Zuid
o

13 paarverblijfplaatsen, 3 zomerverblijfplaatse en 1 paar- en zomerverblijfplaats
van gewone dwergvleermuis verspreid over zowel het deelgebied Midden als
Zuid

o

6 paarverblijfplaatsen van ruige dwergvleermuis verspreid over zowel het
deelgebied Midden als Zuid

De aanwezigheid van verblijfplaatsen of essentieel leefgebied van andere beschermde soorten is
uitgesloten.

5.2

Effectbeoordeling en vervolg

De noodzaak tot het treffen van mitigerende maatregelen en/of het aanvragen van een ontheffing
betekent niet per definitie dat er geen werkzaamheden mogelijk zijn. Werkzaamheden aan
locaties zonder beschermde functies kunnen mogelijk wel plaatsvinden. Geadviseerd wordt om
gedurende de gehele voorbereiding- en uitvoeringsfase ecologische projectbegeleiding toe te
passen. Hierbij wordt er een ecoloog actief betrokken om te beoordelen of werkzaamheden wel of
niet uitgevoerd kunnen worden én of eventueel aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
Ook is het van belang om een nadere effectbeoordeling aan de hand van een concreet
plan/ontwerp uit te voeren.
Buizerd
Het kan niet met zekerheid worden uitgesloten dat het nest fysiek wordt aangetast door het
kappen van bomen. Ook kan het nest zijn functie (deels) verliezen door verstoring. Bijvoorbeeld
door het kappen van bomen rond het nest en binnen het leefgebied. Ook kan zowel in de sloopen bouwfase als tijdens de gebruiksfase verstoring optreden door een verhoogde aanwezigheid
van mensen, verkeer en/of machines. Dit betreft een overtreding van artikel 3.1.2. Het verstoren
van buizerd kan ook een overtreding van artikel 3.1.4 tot gevolg hebben.
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Voor het overtreden van verbodsbepalingen een ontheffing nodig en/of zijn mitigerende
maatregelen nodig om een overtreding te voorkomen dan wel negatieve effecten zoveel mogelijk
te verzachten. Of verbodsbepalingen worden overtreden moet blijken aan de hand van een
nadere toetsing op basis van concrete projectinformatie en ontwerpen. Een ontheffing kan alleen
worden verkregen als kan worden onderbouwd dat de verstorende ingreep een wettelijk belang
genoemd in de Vogelrichtlijn dient. Voor vogelrichtlijnsoorten is meestal alleen het belang
‘volksgezondheid en openbare veiligheid’ van toepassing. Ook moet de initiatiefnemer in een
alternatievenafweging kunnen aantonen dat er ten aanzien van de locatie, planning, inrichting en
werkwijze geen aanpak mogelijk is die gunstiger uitpakt voor beschermde natuurwaarden.
Vleermuizen
Bij het slopen van gebouwen gaan de aanwezige verblijfplaatsen verloren. Dit betreft een
overtreding van artikel 3.5.4. Het verstoren van vleermuizen betreft een overtreding van artikel
3.5.2. Het aanvragen van een ontheffing is noodzakelijk. Vanwege het aantal verblijfplaatsen is
een tijdige mitigatie en goede uitvoeringsplanning noodzakelijk.
Een ontheffing kan alleen worden verkregen als kan worden onderbouwd dat de verstorende
ingreep een wettelijk belang genoemd in de Vogelrichtlijn dient. Voor vleermuizen zijn de volgende
belangen meestal relevant: ‘in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of
andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten’. Ook moet de
initiatiefnemer in een alternatievenafweging kunnen aantonen dat er ten aanzien van de locatie,
planning, inrichting en werkwijze geen aanpak mogelijk is die gunstiger uitpakt voor beschermde
natuurwaarden.
Met betrekking tot vleermuizen zijn de ook volgende vervolgstappen noodzakelijk:
• Het onderzoek naar vleermuizen in extra deelgebieden in midden en zuid is nog niet
afgerond. Tussen 15 mei en 15 juni 2020 kunnen de laatste twee bezoeken worden
afgerond. Mogelijk eist bevoegd gezag dat deze veldbezoeken en de effectbeoordeling
wordt afgerond voor de ontheffing in behandeling genomen kan worden.
•

•
•
•

Het nemen van mitigerende maatregelen zoals het realiseren van alternatieve tijdelijke én
permanente verblijfplaatsen. De doorlooptijd voor het realiseren van mitigerende
maatregelen kan als gevolg van de wettelijke gewenningsperiode oplopen tot meer dan
een jaar.
Vanwege het aantal verblijfplaatsen is een tijdige mitigatie voorafgaand aan de
uitvoeringsfase is het opstellen van een goede uitvoeringsplanning noodzakelijk.
Details over de mitigerende maatregelen en planning moeten worden opgenomen in een
mitigatieplan. Dit mitigatieplan vormt de basis voor een ontheffingsaanvraag.
Het aanvragen van een ontheffing op basis van het mitigatieplan. De doorlooptijd van een
ontheffingsaanvraag kan bij bevoegd gezag oplopen tot meer dan een half jaar.
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Boommarter en eekhoorn
Het kan niet met zekerheid worden uitgesloten dat verblijfplaatsen fysiek worden aangetast door
het kappen van bomen. Ook kunnen verblijfplaatsen hun functie (deels) verliezen door verstoring.
Bijvoorbeeld door het kappen van bomen rond een verblijfplaats en/of binnen het leefgebied. Ook
kan zowel in de sloop- en bouwfase als tijdens de gebruiksfase verstoring optreden door een
verhoogde aanwezigheid van mensen, verkeer en/of machines. Dit betreft een overtreding van
artikel 3.10.1b.
Voor het overtreden van verbodsbepalingen een ontheffing nodig en/of zijn mitigerende
maatregelen nodig om een overtreding te voorkomen dan wel negatieve effecten zoveel mogelijk
te verzachten. Of verbodsbepalingen worden overtreden moet blijken aan de hand van een
nadere toetsing op basis van concrete projectinformatie en ontwerpen. Voor nationaal
beschermde soorten kan een ontheffing in het kader van soortbescherming worden verleend als
de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Ook moet de initiatiefnemer in een
alternatievenafweging kunnen aantonen dat er ten aanzien van de locatie, planning, inrichting en
werkwijze geen aanpak mogelijk is die gunstiger uitpakt voor beschermde natuurwaarden.
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Overzicht data en omstandigheden
uitgevoerde veldbezoeken
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Datum

R001-1268868JNA-V02-efm-NL

Tijd

Deelgebied

Vogels

Vleermuizen

Zoogdieren

Reptielen

Planten

Weersomstandigheden

27 maart

18:30 –

Beide

Uilen

2019

22:00

28 maart

10:30 –

Beide

Roofvogels

2019

16:30

9 april 2019

13:00 –

Beide

Roofvogels,

Tapijttegels

Droog, onbewolkt, circa 17

huismus

neerleggen

graden, winkracht 2

bezoek

7 graden, windkracht 2

20:45 –

Sporen

Droog, onbewolkt, circa 16
graden, winkracht 1

17:00
29 april 2019

Droog, licht bewolkt, circa

Beide

Uilen

Droog, bewolkt, circa 10

00:00
2 mei 2019
3 mei 2019

graden, winkracht 2
Beide

10:00 –

Beide

Planten
Roofvogels

16:00
15 mei 2019

21:30 -

Midden

Vleermuizen

Zuid

Vleermuizen

Plaatsen

Droog, half bewolkt, circa

cameravallen

10 graden, windkracht 2
Droog, half bewolkt, circa

00:10
17 mei 2019

21:30 -

11 graden, winkracht 3
Droog, half bewolkt, circa

00:10
23 mei 2019
24 mei 2019

12 graden, winkracht 2
Beide

10:00 –

Beide

17:00
29 mei 2019

13:00 –

Planten
Roofvogels,

Controle camera’s

Droog, onbewolkt, circa 19

huismus
Beide

Roofvogels

Beide

Roofvogels

Beide

Gierzwaluw

graden, winkracht 2
Sporen

Droog, half bewolkt, circa

18:00
6 juni 2019

10:15 –

18 graden, windkracht 2

16:30
6 juni 2019

20:15 –

Exemplaren

Droog, half bewolkt, circa

zoeken

20 graden. Windkracht 2.
Droog, half bewolkt, circa

22:00

17 graden, windkracht 2
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Tijd

Deelgebied

Vogels

Vleermuizen

21:55 –

Midden

Ransuil

Vleermuizen

Zuid

Ransuil

Vleermuizen

Beide

Roofvogels

Beide

Uilen,

Zoogdieren

Reptielen

Planten

Weersomstandigheden

bezoek
6 juni 2019

Droog, half bewolkt, circa

00:30
11 juni 2019

02:20 –

14 graden, windkracht 2
Droog, half bewolkt, circa

05:25
17 juni 2019

10:00 –

14 graden, windkracht 2
Camera’s ophalen

17:00
17 juni 2019

10:00 –
17:00

21 juni 2019

20:30 –

Beide

Exemplaren

Droog, half bewolkt, circa

zoeken

24 graden, windkracht 2.

zolder inspectie

Droog, half bewolkt, circa

gebouwinspectie

24 graden, windkracht 2.

Gierzwaluw

Droog, licht bewolkt, circa

22:10
26 juni 2019

02:20 –

18 graden, windkracht 2
Midden

Vleermuizen

Droog, onbewolkt, circa 20

05:20
2 juli 2019

20:30 –

graden, windkracht 1
Beide

Gierzwaluw

Droog, licht bewolkt, circa

22:05
2 juli 2019

22:00 –

19 graden, windkracht 2
Zuid

Vleermuizen

Droog, half bewolkt, circa

00:30
3 juli 2019

09:30 –

15 graden, windkracht 2
Beide

Roofvogels

14:30
8 juli 2019
29 juli 2019

Plaatsen extra

Exemplaren

Droog, half bewolkt, circa

camera

zoeken

21 graden, winkracht 2

Beide
10:45 –

Beide

Planten
Roofvogels

Exemplaren

Droog, licht bewolkt, circa

zoeken

22 graden, windkracht 2.

Extra camera

Ophalen

Droog, licht bewolkt, circa

ophalen

tapijttegels

18 graden, windkracht 2.

15:00
14 augustus

7:45 -

2019

10:30

16 augustus

00:00 –

2019

02:00

Beide

Zuid

Roofvogels

Vleermuizen

Droog, licht bewolkt, circa
13 graden, windkracht 1
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Tijd

Deelgebied

22 augustus

00:00 –

Midden

2019

02:15

Vogels

Vleermuizen

Zoogdieren

Reptielen

Planten

Weersomstandigheden

bezoek

4 september

Vleermuizen

Droog, onbewolkt, circa 14
graden, windstil

Beide

Planten

2019
4 september

00:00 -

2019

02:00

19 september

00:00 -

2019

02:00

Zuid

Vleermuizen

Midden

Vleermuizen

Droog, half bewolkt, circa
15 graden, windkracht 2
Droog, bewolkt, circa 10
graden, winkracht 1
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1 Inleiding
Dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie over het doel van de toetsing, de relevante
natuurwetgeving, de wijze van kwaliteitsborging en de te hanteren uitgangspunten voor
toetsing.

1.1

Doel

In opdracht van provincie Noord-Holland heeft Tauw onderzoek gedaan naar de consequenties
van de Wet natuurbescherming voor het omvormen van een deel van de voormalige militaire
kazerne Crailo naar natuur. Om hier de gewenste natuurtypes te realiseren dient het terrein eerst
gesaneerd te worden. De ontwikkeling kan alleen doorgaan als deze niet in strijd is met de
natuurwetgeving, of als de benodigde vergunningen en/of ontheffingen kunnen worden verleend.
In de rapportage volgt het antwoord op de volgende vragen:


Welke onderdelen van de Wet natuurbescherming (hierna te noemen Wnb) zijn van belang?




In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met de Wnb?
Zijn maatregelen en/of een ontheffing/vergunning nodig?



Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering?

1.2

Wetgeving

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna te noemen “Wnb”) in werking. De
Wnb is het nieuwe wettelijke stelsel voor natuurbescherming en vervangt drie tot dan bestaande
wetten, namelijk de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.
Het beschermingsregime gaat uit van het “nee, tenzij-principe“. Dit betekent dat de genoemde
verbodsbepalingen in de Wnb voor bescherming van gebieden, soorten en houtopstanden altijd
gelden. Het afwijken hiervan is alleen onder voorwaarden toegestaan. Gedeputeerde Staten (GS)
van de provincie Noord-Holland is het bevoegd gezag voor het verlenen van toestemming door
middel van een vergunning, ontheffing of vrijstelling.

1.3

Te beschouwen onderdelen Wnb

Het is noodzakelijk om de ontwikkeling te toetsen aan soortenbescherming (vanwege de
mogelijke aanwezigheid van flora en fauna). Een toetsing aan beschermde gebieden en
houtopstanden is niet nodig.
Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland en/of een Natura
2000-gebied. Hiermee is ruimtebeslag uitgesloten. Door de omvang en de aard van de
werkzaamheden zijn negatieve effecten door externe werking uitgesloten. De afstand tot het
dichtstbijzijnde Natura 2000- gebied bedraagt vier kilometer. Dit gebied bevindt zich ten
noordwesten van het projectgebied aan de noordwestzijde van de stadskern van Bussum. Ook de
stikstofuitstoot die bij dit project vrij komt is naar verwachting verwaarloosbaar klein. Uiteindelijk
wordt er in het gebied een natuurverbinding gerealiseerd, waarmee het project positief bijdraagt
aan het functioneren van het NNN.
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Toetsing aan het beschermingsregiem houtopstanden is niet nodig omdat de provincie NoordHolland inmiddels zelf dit traject gestart is. De aanvraag voor de benodigde kapvergunning in het
kader van de APV is opgestart en de melding in het kader van de Wnb voor de te vellen
houtopstand is ingediend. Verdere toetsing van het beschermingsregiem houtopstanden is dan
ook niet noodzakelijk.

1.4

Werkwijze

De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten is bepaald aan de hand van de volgende
gegevens:


Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en -data (zie ook H5).





Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
Eerder voor het gebied uitgevoerde onderzoeken (zie literatuurlijst voor referenties)
Natuurkaart van Tauw (https://www.tauw.nl/op-welk-terrein/ecologie/ecoviewer.html)



Een oriënterend veldbezoek op 20 augustus 2020

Het doel van de literatuurstudie is om na te gaan welke beschermde soorten
in of in de omgeving van het projectgebied kunnen voorkomen. De ecoloog controleert tijdens het
oriënterende veldbezoek of de locatie voldoet aan eisen die soorten aan hun leefomgeving stellen.
Ook kijkt de ecoloog naar aanwijzingen van de aanwezigheid (zichtwaarnemingen en sporen van
terreingebruik, zoals holen, uitwerpselen, haren, prooi- of voedselresten).

1.5

Kwaliteit

Voor soortenbescherming is een volledige garantie over de aanwezigheid niet te geven. Door
inzet van deskundige ecologen en landelijk geaccepteerde onderzoeksmethodes wordt de
kwaliteit van het onderzoek zoveel mogelijk gewaarborgd. Mede in dit kader is Tauw aangesloten
bij het Netwerk Groene Bureaus, een samenwerkingsverband van adviesbureaus die ecologisch
advies geven en ecologisch onderzoek verrichten.

1.6

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op de beoogde ontwikkeling:


Tijdens de uitvoering van het project wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de
natuurwaarden binnen het projectgebied. Waar deze niet in de weg staan voor de beoogde
natuurwaarden worden deze door het Goois Natuurreservaat aangegeven en behouden.
Voorbeeld zijn de te behouden grove dennen en inheems loofhout. Deze zijn reeds in het



veld door GNR aangegeven
De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is
geen aanvullende verlichting nodig. Bij het projectgebied wordt in de toekomstige situatie



geen aanvullende verlichting geplaatst
De werkzaamheden vinden zo veel mogelijk buiten het broedseizoen plaats. Als de
werkzaamheden uitlopen, of er om een andere reden toch in het broedseizoen gewerkt
wordt, vindt er een periodieke controle op broedvogels plaats om verstoring van nesten te
voorkomen
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2 Situatie en beoogde ontwikkeling
Dit hoofdstuk bevat achtergrondinformatie over de huidige situatie, het voorgenomen plan
en de uit te voeren werkzaamheden.

2.1

Huidige situatie

Figuur 2.1 toont de ligging van het projectgebied. De bebouwing die op de foto in het
projectgebied te zien is, was tijdens de inventarisatie reeds verwijdert. Het gaat om een bosgebied
met open plekken in het zuidoosten van de voormalige kazerne Crailo.
De bossen bestaan hoofdzakelijk uit een mengeling van grove den en Corsicaans den met een
ondergroei van loogboomsoorten als Amerikaanse vogelkers, wilde lijsterbes, gladde iep,
winterlinde en braam.
De open plekken in het zuidoosten van het gebied zijn ontstaan na het verwijderen van de
bebouwing. Deze gebieden hebben een open karakter met een vegetatie die gekenmerkt wordt
door grote teunisbloem, kaal breukkruid, schapengras en zandblauwtje. Het open gebied in het
noorden van het projectgebied heeft een dichte grasmat die voor een groot gedeelte gedomineerd
wordt door gewoon struisgras. Op sommige plaatsen staan kruiden als sint-janskruid en
duizendblad tussen het gras, maar de vegetatie is beduidend minder soortenrijk dan de open
plekken in het zuidoosten.
In het projectgebied is geen open water aanwezig. ook wordt het gebied momenteel niet verlicht.
De overgangen van bossen naar open vegetatie zijn kunstmatig en scherp. Langs de zuidwest
zijde en zuidoost zijde van het projectgebied staat een hek dat de buitengrens van de voormalige
kazerne vormt.
Figuur 2.2 geeft een sfeerimpressie van het gebied.
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Figuur 2.1 Ligging van het projectgebied (de bebouwing die op de foto in het projectgebied te zien is, was tijdens de
inventarisatie reeds verwijdert)
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Foto 1: Bosbeeld langs de zuidelijke buitengrens van

Foto 2: Bosbeeld in het midden van het projectgebied.

het projectgebied

Hier kennen de bossen op veel plaatsen een
ondergroei van braam.

Foto 3: Open gebied in het zuidoosten van het

Foto 4: Open gebied in het noorden van het

projectgebied. De vegetatie is hier schraal en open.

projectgebied. De vegetatie bestaat hier uit een dichte
grasmat.

Figuur 2.2 Impressie van het projectgebied
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Beoogde ontwikkeling

Figuur 2.3 en 2.4 geven de beoogde ontwikkeling weer. Het doel van het project is het
ontwikkelen van nieuwe natuur, ter compensatie van de aanleg van een busbaan door een
bosgebied bij Hilversum. De aanleg van deze busbaan is onderdeel van het project HOV in ’t
Gooi. Het bosgebied waar de busbaan door loopt maakt onderdeel uit van het NNN. Het verlies
aan oppervlakte van NNN moet gecompenseerd worden. Met het inrichten van dit projectgebied
wordt deze compensatie gerealiseerd.
Om bij de compensatie de gewenste natuurdoelen te kunnen realiseren moet het projectgebied
gesaneerd worden. In deze fase worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:




Eerst worden alle exoten (Corsicaans den en Amerikaanse vogelkers) gekapt en worden de
stobben verwijdert. Voorafgaand aan de kap worden horstbomen, nesten van algemene
broedvogels, markante bomen en bomen met gaten en spleten gemarkeerd. Deze bomen
blijven altijd behouden
Binnen het gearceerde deel in figuur 2.3 wordt de eerste 30 centimeter van de bovengrond
verwijderd. Waar nodig wordt dieper gegraven om metaal en andere vervuilingen te
verwijderen. De bovengrond wordt op locatie gezeefd en weer terug gestort om zo veel
mogelijk bodemleven te behouden



Het hek langs de zuidwestzijde en zuidoostzijde van het projectgebied wordt verwijdert.
Tijdens de werkzaamheden worden twee nieuwe hekwerken geplaatst. Eén hoog raster op de
gele lijn in figuur 2.3, en één lager raster op de rode lijn in figuur 2.3

Na de sanering wordt het gebied opnieuw ingericht. Hierbij wordt op de volgende natuurdoelen
gestuurd (zie figuur 2.4):


Het grootste gedeelte van het projectgebied wordt ingericht als inheems loofbos met



kenmerkende soorten als linde, iep, eik, beuk en berk
De open terreindelen in het zuidoosten worden ingericht als heidegebied. Hierdoor ontstaat
een belangrijke stapsteen tussen de Bussumerheide en Ecoduct Laarderhoogt

Na de inrichting wordt het gebied overgedragen aan het Goois Natuurreservaat. Deze organisatie
zal het gebied verder beheren als natuurgebied. De verwachting is dat de werkzaamheden in

een tijdsbestek van 6-8 weken worden afgerond.
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Figuur 2.3 Beoogde ontwikkeling (werkzaamheden)

Figuur 2.4 Beoogde ontwikkeling (eindbeeld)
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3 Soortenbescherming
In dit hoofdstuk volgt antwoord op de vraag de beoogde activiteiten schade (kunnen) op
beschermde flora en fauna tot gevolg hebben.

3.1

Beschermingsregime en bepalingen

Het onderdeel soortenbescherming onder de Wnb heeft bepalingen opgenomen voor de
bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten. Het gaat onder meer om soorten
die in Nederland, maar ook in Europa in hun voortbestaan worden bedreigd. De Wnb kent drie
beschermingsregimes:


Vogels: Het gaat hier om alle inheemse vogels in hun natuurlijk verspreidingsgebied. Ze zijn
beschermd via de vogelrichtlijn



Dieren en planten: Het gaat hier om inheemse dieren en planten, die zijn beschermd via de



Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn
Nationale soorten: Het gaat hier om soorten, die niet onder de reikwijdte van de Vogel- of
Habitatrichtlijn vallen. Deze soorten zijn wel nationaal beschermd

Per beschermingsregime geldt een aantal verbodsbepalingen. Hier is ook een beschrijving
opgenomen onder welke voorwaarden een bevoegd gezag ontheffing of vrijstelling kan verlenen.
Tabel 4.1 is een samenvatting van de verbodspalingen. Ze voorzien in een bescherming van
verblijfplaatsen, evenals de bescherming tegen verstorende invloeden. Gedeputeerde Staten van
provincie Noord-Holland kan een ontheffing verlenen van de verboden als genoemd in de
artikelen 3.1, 3.5 en 3.10.

3.2

Vrijstellingen

In de Wnb is een aantal algemene soorten amfibieën en zoogdieren beschermd onder de
categorie “Nationale soorten”, zoals gewone pad, bruine kikker en konijn. Provincie Noord-Holland
heeft bevoegdheid om bij verordening deze soorten “vrij te stellen” van de ontheffingsplicht. Dit
betekent dat geen ontheffing nodig is voor werken gericht op ruimtelijke inrichting en ontwikkeling
en beheer en onderhoud.
Vrijgestelde soorten zijn niet meegenomen in deze toetsing. Binnen de provincie Noord-Holland
zijn kleine marterachtigen (wezel, hermelijn en bunzing) echter niet vrijgesteld en worden daarom
wel meegenomen in deze rapportage.
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Tabel 3.1 Verbodsbepalingen soortenbescherming onder de Wnb

Verbodsbepaling

A

B

C

D

E

Vogels Vrl

Dieren

Planten

Dieren

Planten

Hrl/

Hrl/

(‘nationaal’)

(‘nationaal’)

Bonn/Bern

Bonn/Bern

Dieren of planten:
Doden of vangen

3.1.1

3.5.1

Storen/verstoren

3.1.4 (tenzij

3.5.2

3.10.1.a

3.1.5)
Plukken, verzamelen, afsnijden,

3.5.5

3.10.1.c

ontwortelen of vernielen
Onder zich hebben of vervoeren

3.2.6

3.6.2

3.6.2

Plaatsen:
Vernielen, beschadigen of wegnemen

3.1.2

nesten
Beschadigen of vernielen

3.5.4

Beschadigen of vernielen rustplaatsen

3.10.1.b
(vaste vp)

voortplantingsplaatsen
3.1.2

3.5.4

3.10.1.b
(vaste rp)

Eieren:
Vernielen (of –Vrl- beschadigen)

3.1.2

3.5.3

Rapen

3.1.3

3.5.3

Onder zich hebben

3.1.3

Toelichting:
Codes verwijzen naar wetsartikelen Wet natuurbescherming.
Oranje

verbodsbepaling geldt alleen wanneer sprake is van opzet.

Rood

verbodsbepaling geldt in alle gevallen, ook wanneer geen sprake is van opzet.

3.3

Zorgplicht

De zorgplicht (artikel 1.11 van de Wnb) houdt in dat handelingen, die nadelige gevolgen kunnen
hebben voor in het wild levende dieren en planten achterwege worden gelaten. Als zich mogelijk
negatieve effecten voordoen, dan treft de initiatiefnemer noodzakelijke maatregelen om die
gevolgen te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken/ongedaan te maken.
Het betreft alle in het wild levende dieren en planten. De zorgplicht dient onder meer als vangnet
voor de bescherming van soorten waarvoor op grond van de Wnb geen specifiek verbod geldt. De
zorgplicht is daarnaast van toepassing op beschermde gebieden.
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Literatuuronderzoek

Voorafgaand aan deze rapportage zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de
aanwezigheid van verschillende beschermde soorten in de omgeving (Tauw, 2020). Hieruit bleek
dat er in de omgeving van het projectgebied geen geschikt leefgebied aanwezig is voor Wnb
beschermde flora, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en overige ongewervelden.
Negatieve effecten voor deze soortgroepen zijn op voorhand uitgesloten mits maatregelen in het
kader van algemene zorgplicht in acht worden genomen.
Van vleermuizen zijn er verschillende verblijfplaatsen in de omgeving van het projectgebied
vastgesteld. Deze verblijfplaatsen bevinden zich echter niet binnen de invloedsfeer van de
werkzaamheden. In het gebied zijn geen essentiële vliegroutes en essentiële foerageergebieden
vastgesteld. Negatieve effecten voor vleermuizen zijn dan ook op voorhand uitgesloten, mits
maatregelen in het kader van algemene zorgplicht in acht worden genomen.
Voor de soortgroepen grondgebonden zoogdieren, algemene broedvogels, vogels jaarrond
beschermd en nachtvlinders moeten de effecten nader beschouwd worden. Een overzicht van de
betreffende soorten is opgenomen in tabel 3.2
Tabel 3.2 Soorten in de omgeving van het projectgebied
Soortgroep

Aanwezige soorten in omgeving

Grondgebonden zoogdieren

Eekhoorn, boommarter en algemene zoogdieren

Vogels

Algemene broedvogels

Vogels jaarrond beschermd

Buizerd

Nachtvlinders

Teunisbloempijlstaart

3.5

Effecten

In de volgende paragrafen worden de effecten uit tabel 3.2 per soortgroep besproken.
3.5.1
Grondgebonden zoogdieren
Tijdens een in 2019 uitgevoerd onderzoek zijn eekhoorn en boommarter in het projectgebied
vastgesteld (Tauw, 2020). In dit onderzoek is ook een effectbeoordeling uitgevoerd op deze
soorten. Echter was het uitgangspunt voor die effectbeoordeling dat er woningbouw zou worden
gerealiseerd in het projectgebied. Omdat de bestemming van het gebied verandert is van
woningbouw naar natuurontwikkeling worden in deze rapportage de effecten op eekhoorn en
boommarter nogmaals beschouwd. Hierbij is het uitgangspunt dat het projectgebied dus ingericht
wordt als natuur.
Binnen het in 2019 onderzochte gebied zijn meerdere nesten van eekhoorn vastgesteld (zie figuur
3.1). Daarnaast is eekhoorn in 2019 enkele malen verspreid door het projectgebied visueel
waargenomen én op cameraval vastgelegd. Verder zijn, met name onder grove dennen in de
nabijheid van nesten, knaagsporen aangetroffen. Het projectgebied bevat een populatie van
eekhoorns. Het gaat vermoedelijk om zes tot tien territoria die geheel of deels gebruik maken van
het projectgebied.
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Figuur 3.1 Resultaten van het nader onderzoek naar eekhoorn (Tauw, 2020)

De nesten van eekhoorn bevinden zich net buiten het projectgebied. Voor de start van de
kapwerkzaamheden moeten de nesten van eekhoorn opnieuw in kaart worden gebracht,
aangezien de soort gemakkelijk nieuwe nesten kan bouwen. Tijdens het kappen van bomen
blijven bomen met nesten van eekhoorn behouden. Uiteindelijk wordt na de sanering van het
terrein weer bos ontwikkeld dat geschikt is als leefgebied (nestplaats en foerageergebied) van
eekhoorn. Het verlies van habitat is dus tijdelijk van aard.
Het project heeft betrekking op een zeer klein gedeelte van het leefgebied van eekhoorn. Tijdens
het nader onderzoek is alleen het geschikte leefgebied van eekhoorn binnen de rode omkadering
in kaart gebracht. Het leefgebied van eekhoorn loop echter ook buiten het terrein van de
voormalige kazerne door. Ten zuidwesten en zuidoosten van het projectgebied is ook geschikt
leefgebied van eekhoorn aanwezig. Hiermee zijn negatieve de effecten of het leefgebied van
eekhoorn uitgesloten omdat nestplaatsen niet worden vernietigd en er altijd voldoende leefgebied
in de omgeving behouden blijft.
In het kader van zorgplicht moeten de volgende maatregelen worden genomen:


Voor de kap controleren op aanwezigheid van de nestbomen zodat deze behouden kunnen
blijven. De locaties van de nestbomen worden middels bovenstaande kaart opgenomen in



De werkzaamheden moeten overdag uitgevoerd worden om de verstoring van eekhoorns tot
een minimum te beperken

een ecologisch werkprotocol
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Tijdens het nader onderzoek in 2019 is op drie camera’s met zekerheid boommarter vastgelegd
(Tauw, 2020). Van deze waarnemingen is er één in het projectgebied gedaan (figuur 3.2). Binnen
het projectgebied zijn geen bomen met holtes vastgesteld. Dit betekent echter niet dat
verblijfplaatsen geheel uitgesloten zijn. Naast verblijfplaatsen in boomholtes worden ook (oude)
nesten van bijvoorbeeld zwarte kraai of buizerd als (dag)rustplaats gebruikt. Daarnaast kunnen de
aanwezige groenstructuren een verbindende functie hebben en gebruikt worden als
foerageergebied.

Figuur 3.2 Resultaten van het nader onderzoek naar boommarter (Tauw, 2020)

Net als bij eekhoorn is voor boommarter alleen het leefgebied binnen de begrenzing van het
onderzoeksgebied in kaart gebracht. De gemiddelde grootte van een territorium van boommarter
varieert afhankelijk van het voedselaanbod in omvang tussen 10 Ha en 2000 Ha (Broekhuizen S.,
K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters, J.C. Buys, 2016). Het leefgebied dat binnen het
huidige projectgebied valt is kleiner dan 10 Ha (het totale oppervlakte van het huidige
projectgebied is ongeveer 3 Ha). Er kan dan ook logischerwijs worden aangenomen dat het
leefgebied van boommarter ook buiten het ingetekende vlak doorloopt. De bosgebieden ten
zuidwesten en zuidoosten van het projectgebied kennen een zelfde vegetatiestructuur en
soortensamenstelling als de bossen binnen het projectgebied. Logischerwijs zijn deze
bosgebieden ook geschikt als leefgebied van boommarter. Na de sanering wordt er binnen het
projectgebied bos ontwikkeld dat geschikt is als leefgebied van boommarter.
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Negatieve effecten voor bommarter zijn uitgesloten als de volgende maatregelen in het kader van
zorgplicht worden genomen:
 De bomen met grotere nesten (nesten van zwarte kraai en groter) en gaten moeten
voorafgaand aan de dunning gemarkeerd worden. Deze bomen moeten bij de uitvoering van


de werkzaamheden behouden blijven
De werkzaamheden moeten overdag uitgevoerd worden om verstoring van boommarter tot
een minimum te beperken

Naast de maatregelen die voor eekhoorn en boommarter genomen worden zijn er in het kader van
zorgplicht ook maatregelen nodig om het doden van algemene zoogdieren zo veel mogelijk te
voorkomen. Deze maatregelen zijn hieronder kort opgesomd:
 Bij het saneren van het terrein moet één vaste werkrichting gehanteerd worden. Deze
werkrichting moet zo gekozen worden dat kleine zoogdieren als bosmuis en rosse woelmuis


naar een veilige schuilplaats kunnen vluchten
Voorafgaand aan kapwerkzaamheden en graafwerkzaamheden moeten takkenhopen en
bladhopen met de hand verwijdert worden. Deze kunnen als schuilplaats voor verschillende
zoogdieren dienen. Door deze voor de start van de werkzaamheden te verwijderen wordt
voorkomen dat algemeen zoogdieren gedood worden als de takhopen overreden of
versnippert worden



Voor de start van graafwerkzaamheden moeten konijnenholen worden gemarkeerd. Ook
moeten er maatregelen genomen worden om te voorkomen dat konijnen of andere dieren
tijdens de werkzaamheden in deze holen ingesloten raken

3.5.2

Broedvogels

Vogels met jaarrond beschermde nesten
De nesten van deze soorten zijn het hele jaar beschermd, evenals de functionele leefomgeving
rondom het nest. Tijdens alle bezoeken zijn buizerds waargenomen. Er zijn aanwijzingen dat
buiten het projectgebied zowel ten noorden als ten westen maar buiten de invloedsfeer, meerdere
nestlocaties aanwezig zijn. Ook is er één nestlocatie in het projectgebied vastgesteld (figuur 3.3)
waarop in 2019 met zekerheid één of meer jongen zijn grootgebracht.
De nestplaats bevindt zich midden in het bos dat gekapt moet worden. Om aantasting van de
verblijfplaats van buizerd te vorkomen moeten de volgende maatregelen worden genomen:


De werkzaamheden moeten buiten het broedseizoen van buizerd uitgevoerd worden. Het
broedseizoen van buizerd loopt van februari tot eind augustus (BIJ12, 2017)



De werkzaamheden moeten zo veel mogelijk overdag uitgevoerd worden



De nestplaats van buizerd moet in het veld worden gemarkeerd. Daarnaast word de locatie
van de nestplaats middels de kaart uit figuur 3.3 opgenomen in het ecologisch werkprotocol



In het veld wordt samen met een onafhankelijke roofvogeldeskundige bepaald hoeveel bomen
rond de nestplaats gespaard moeten worden om de functionaliteit van de nestplaats te
warborgen
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Figuur 3.3 Resultaten van het nader onderzoek naar buizerd (Tauw, 2020)

Als de bovenstaande maatregelen worden genomen, is de functionaliteit van de nestplaats
voldoende gewaarborgd. Na de sanering wordt in het projectgebied op deze locatie opnieuw bos
aangeplant. Dit bosgebied is geschikt als leefgebied voor buizerd. Daarmee blijft de nestplaats
van buizerd duurzaam in dit gebied behouden. Ook foerageergebieden worden tijdens de
werkzaamheden niet aangetast. Negatieve effecten voor buizerd zijn daarmee uitgesloten.
Algemene broedvogels
De nesten van alle vogels zijn beschermd als ze als broedlocatie in gebruik zijn. Bij het
oriënterende veldbezoek zijn geschikte nestplaatsen van algemene broedvogels als merel,
heggemus en roodborst aangetroffen.
Vogels kunnen gedurende het gehele jaar tot broeden komen. Het is daarom zaak om hier
voorafgaand aan het werk rekening mee te houden. De kans op een broedgeval is het grootst in
de periode maart t/m juli (dit wordt wel gezien als het reguliere broedseizoen). Een (periodieke)
controle op nesten van broedvogels is voorafgaand aan de werkzaamheden noodzakelijk om
overtreding van de wet te voorkomen. Indien een broedgeval aanwezig is, dient een
verstoringsvrije zone te worden aangehouden, waarbinnen gedurende de periode van broeden
niet wordt gewerkt. De breedte van deze zone dient door een ter zake kundige te worden bepaald.
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Nachtvlinders

De teunisbloempijlstaart is een nachtvlinder die beschermd is volgens de Habitatrichtlijn. De soort
heeft verschillende soorten teunisbloem als waardplant. Deze zijn in het open gedeelte van het
projectgebied vastgesteld (zie figuur 2.2). Teunisbloempijlstaart was in ons land lange tijd slechts
bekend van enkele waarnemingen van vóór 1900. De laatste jaren breidt deze soort zich vanuit
Zuid-Limburg naar het noorden uit. De meeste waarnemingen komen daarbij uit de provincies
Limburg, Noord-Brabant en Gelderland maar er zijn ook enkele exemplaren waargenomen in
andere provincies, waaronder Utrecht, Zuid-Holland en Flevoland (zie figuur 3.4)

Figuur 3.4 Verspreiding van teunisbloempijlstaart in de omgeving van het projectgebied
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Er zijn de afgelopen jaren geen waarnemingen van teunisbloempijlstaart in de directe omgeving
van het projectgebied gedaan (bron: NDFF). De waarnemingen bevinden zich ver buiten het
kerngebied van teunisbloempijlstaart en betreffen waarschijnlijk zwervende exemplaren. Het is
dan ook uitgesloten dat er in het projectgebied een populatie teunisbloempijlstaart aanwezig is.
In de nieuwe situatie wordt het gebied ingericht als natuur. Daarbij zullen ook groeiplaatsen van
grote teunisbloem ontstaan. Het creëren van groeiplaatsen van teunisbloem wordt opgenomen in
het ecologisch werkprotocol. Hierdoor blijft er ook na het uitvoeren van de werkzaamheden
potentieel leefgebied van teunisbloempijlstaart in het projectgebied aanwezig.
Omdat er geen populatie van teunisbloempijlstaart in het projectgebied aanwezig is, zijn negatieve
effecten voor deze soort uitgesloten.
3.5.4

Zorgplicht

Ten aanzien van de zorgplicht zijn in de bovenstaande tekst maatregelen opgenomen. Deze
maatregelen worden verder uitgewerkt in een ecologisch werkprotocol.

4 Conclusies en aanbevelingen
In opdracht van provincie Noord-Holland heeft Tauw onderzoek gedaan naar de consequenties
van de Wet natuurbescherming voor het omvormen van een deel van de voormalige militaire
kazerne Crailo naar natuur. Om hier de gewenste natuurtypes te realiseren moet het terrein eerst
gesaneerd en ingericht worden. De ontwikkeling kan alleen doorgaan als deze niet in strijd is met
de natuurwetgeving, of als de benodigde vergunningen en/of ontheffingen kunnen worden
verleend.
Welke onderdelen van de Wet natuurbescherming (hierna te noemen Wnb) zijn van belang?
Het is noodzakelijk om de ontwikkeling te toetsen aan soortenbescherming (vanwege de
mogelijke aanwezigheid van flora en fauna). Een toetsing aan beschermde gebieden en
houtopstanden is niet nodig.
In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met de Wnb?
In het projectgebied is (potentieel) leefgebied aanwezig voor grondgebonden zoogdieren, vogels
jaarrond beschermd, algemene broedvogels en nachtvlinders. Negatieve effecten voor deze
soortgroepen zijn uitgesloten als maatregelen worden genomen om de leefgebieden van deze
soorten te behouden. Na de sanering van het terrein wordt het gebied ingericht als natuur. Na de
inrichting wordt het gebied overgedragen aan het Goois Natuurreservaat. Deze organisatie zal het
gebied verder beheren als natuurgebied. Daarmee is het beheer als natuurgebied duurzaam
gewaarborgd.
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Zijn maatregelen en/of een ontheffing nodig?
In het kader van zorgplicht moeten de volgende maatregelen worden genomen:
 Markeren van de nestbomen van eekhoorn zodat deze behouden kunnen blijven. De locaties
van de nestbomen worden middels de kaart uit figuur 3.1 opgenomen in een ecologisch


werkprotocol
De bomen met grotere nesten (nesten van zwarte kraai en groter) en gaten moeten
voorafgaand aan de dunning gemarkeerd worden. Deze bomen moeten bij de uitvoering van



de werkzaamheden behouden blijven
De werkzaamheden moeten buiten het broedseizoen van buizerd uitgevoerd worden. Het
broedseizoen van buizerd loopt van februari tot eind augustus (BIJ12, 2017)




De nestplaats van buizerd moet in het veld worden gemarkeerd. Daarnaast word de locatie
van de nestplaats middels de kaart uit figuur 3.3 opgenomen in het ecologisch werkprotocol
In het veld wordt samen met een onafhankelijke roofvogeldeskundige bepaald hoeveel bomen
rond de nestplaats gespaard moeten worden om de functionaliteit van de nestplaats te
warborgen



De werkzaamheden moeten overdag uitgevoerd worden om de verstoring van in het wild



levende diersoorten tot een minimum te beperken
Bij het saneren van het terrein moet één vaste werkrichting gehanteerd worden. Deze
werkrichting moet zo gekozen worden dat kleine zoogdieren als bosmuis en rosse woelmuis



naar een veilige schuilplaats kunnen vluchten
Voorafgaand aan kapwerkzaamheden en graafwerkzaamheden moeten takkenhopen en
bladhopen met de hand verwijdert worden



Voor de start van graafwerkzaamheden moeten konijnenholen worden gemarkeerd. Er
moeten maatregelen genomen worden om te voorkomen dat konijnen of andere dieren tijdens



Door voor de start van de werkzaamheden een broedvogel controle uit te voeren is het
verstoren van broedende vogels uitgesloten. De controle is vooral belangrijk in de periode

de werkzaamheden in deze holen ingesloten raken

februari tot en met oktober. In de periode november tot en met januari is de temperatuur vaak
te laag en zijn broedgevallen vrijwel altijd uitgesloten
Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering?
Als de bovenstaande maatregelen genomen worden zijn negatieve effecten voor Wnb
beschermde planten- en diersoorten uitgesloten. Een ontheffing in het kader van de Wet
natuurbescherming is dan ook niet nodig. Wel moeten de maatregelen worden opgenomen in een
ecologisch werkprotocol. In tabel 4.1 is een samenvatting opgenomen van de toetsing aan de
soortenbescherming.
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Tabel 4.1 Conclusies toetsing soortenbescherming
Aanwezige soort(groep)en

Effect

Vervolgstappen

Flora

Geen overtreding artikel

n.v.t.

3.5 of 3.10
Grondgebonden zoogdieren

Geen overtreding artikel

Ecologisch werkprotocol

3.5 of 3.10
Vleermuizen

Geen overtreding artikel

n.v.t.

3.5
Vogels

Geen overtreding artikel

Ecologisch werkprotocol

3.1
Vogels jaarrond beschermd

Geen overtreding artikel

Ecologisch werkprotocol

3.1 of 3.5
Amfibieën en reptielen

Geen overtreding artikel

n.v.t.

3.5 of 3.10
Vissen

Geen overtreding artikel

Vlinders, libellen, , en overige

Geen overtreding artikel

ongewervelden

3.5 of 3.10

Nachtvlinders

Geen overtreding artikel

n.v.t.

3.5 of 3.10
n.v.t.
Ecologisch werkprotocol

3.5 of 3.10
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