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De waarde van het grasland voor wettelijk beschermde soorten wordt beperkt geacht. Er is daar-

om geen flora- en faunaonderzoek uitgevoerd voor deze locatie. In de Molenbroekse Loop ko-

men naar verwachting wel strenger beschermde soorten voor. Het kan hierbij gaan om soorten

van beschermingsniveau 2, zoals kleine modderkruiper, maar ook soorten van beschermingsni-

veau 3, zoals drijvende waterweegbree. Daarnaast geldt voor alle soorten (ook niet-beschermde

soorten) de Algemene Zorgplicht. Door het dempen van de oude waterloop verleggen van de

loop kan overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet (artikel 8 t/m 12) en

van de Zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet) optreden voor soorten die zich nog in de

oude loop bevinden.

Ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden aan de Molenbroekseloop zal door een eco-

loog worden bepaald welke van de genoemde beschermde soorten ter plaatse voorkomen. Hier-

op zullen de te nemen maatregelen worden afgestemd.

De gedragscode flora en fauna van de Unie van Waterschappen voorziet in het afdammen, dem-

pen of vergraven van wateren. Door te werken volgens de gedragscode kan ontheffing van de

Flora- en faunawet worden voorkomen. Voor soorten van beschermingsniveau 2 geldt in dat ge-

val dat geen ontheffing van de Flora- en faunawet vereist is. Voor soorten van beschermingsni-

veau 3 geldt dat door het volgen van de gedragscode redelijkerwijs verwacht kan worden dat

een ontheffing of goedkeuring door Dienst Regelingen verleend kan worden, maar dat vóór

aanvang van de werkzaamheden onderzocht wordt of deze soorten hier voorkomen, en dat in-

dien nodig een ontheffing wordt aangevraagd. De haalbaarheid van het bestemmingsplan vanuit

de Flora- en faunawet kan hierdoor voldoende worden gegarandeerd.

Voor het werken volgens de gedragscode hebben waterschappen uitwerkingen gemaakt van de

algemene gedragscode. Bij Waterschap Aa en Maas zijn deze opgevraagd; deze informatie zal

worden verwerkt tot een definitief werkprotocol. De algemene maatregelen uit de gedragscode

voor het afdammen, dempen of vergraven van wateren zijn hieronder vermeld. Bij het uitvoeren

van de werkzaamheden zal in ieder geval volgens deze richtlijnen worden gewerkt.

Het afdammen, dempen of leegpompen van watergangen wordt op plaatsen waar juridisch

zwaarder beschermde soorten worden verwacht in beginsel uitgevoerd in de periode tussen 15

juli en 1 november, dat wil zeggen na de voortplantingsperiode en vóór de winterrust van vissen,

amfibieën en reptielen. Als het niet mogelijk is om in deze periode te werken, dan is extra voor-
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zorg nodig. Bij werkzaamheden tijdens de broedperiode kan men ervoor kiezen het werkgebied

tijdelijk ongeschikt te maken voor broedvogels door de vegetatie zeer kort te houden of tevoren

te frezen en/of door deze dagelijks te betreden. Dergelijke maatregelen dienen uitsluitend het

voorkómen van de vestiging, niet het bestrijden van al aanwezige (vogel)soorten. Met deze aan-

pak kan men toch de noodzakelijke werkzaamheden in het voorjaar uitvoeren, zodat de vegeta-

tie zich voor de winter kan ontwikkelen. Voorafgaand aan het dempen of vergraven van de wa-

tergang wordt deze zoveel mogelijk vrij gemaakt van juridisch zwaarder beschermde dieren en

planten:

• juridisch zwaarder beschermde planten worden ruim uitgestoken en elders teruggeplaatst,

voor zover soorten lokaal in hun voorkomen bedreigd worden door de ingreep en deze in-

greep onvermijdelijk is;

• juridisch zwaarder beschermde dieren worden weggevangen voorafgaande aan het dempen

van de sloot en teruggeplaatst in geschikte biotopen in de omgeving, wanneer deze door de

ingreep worden bedreigd;

• wanneer het gaat om leefgebieden van soorten van beschermingsniveau 3 wordt vooraf-

gaand aan het dempen eerst voldoende nieuw habitat ingericht. Deze nieuwe habitat moet

ecologisch functioneren alvorens tot demping wordt overgegaan.

Bij het dempen van een watergang wordt het water één richting uitgedreven naar een naastlig-

gende sloot, opdat aanwezige vissen en amfibieën kunnen ontsnappen.

Bij leegpompen van een watergang worden overige vissen en amfibieën tijdig weggevangen en

elders uitgezet.

Het uitsteken van beschermde planten, het vangen van beschermde dieren en het elders terug-

plaatsen gebeurt onder begeleiding van en op aanwijzing van een ecologisch deskundig persoon

met kennis van de betreffende soorten.”


