
 4.4  Ecologie 
Staro Natuur en Buitengebied te Gemert heeft voor het plangebied een Quickscan flora en fauna uitgevoerd 
met als doel te kunnen bepalen of de wijzigingen binnen het plangebied mogelijk leiden tot overtreding van 
de natuurwetgeving. Het onderzoek heeft tot doel het vaststellen van de (mogelijke) aanwezigheid van 
beschermde soorten die zijn opgenomen in paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3. van de Wet natuurbescherming. 
Tevens heeft het onderzoek tot doel vast te stellen op welke wijze en in welke mate de voorgenomen 
ontwikkeling invloed kan hebben op het eventueel voorkomen van beschermde soorten. Op basis van de 
uitkomsten van dit onderzoek kan worden vastgesteld welke maatregelen getroffen dienen te worden en 
welke vervolgstappen genomen dienen te worden om te voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving zal 
worden gehandeld.  
 
Staro heeft hiertoe een bureau- en bronnenonderzoek, aangevuld met een veldonderzoek op 30 januari 
2018, uitgevoerd.  Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat er geen negatieve effecten te 
verwachten zijn op Natura2000 gebieden. Ook is het gelet op de afstand tot het Natuur Netwerk Brabant 
(hierna: NNB) uit te sluiten dat als gevolg van de voorgenomen plannen de natuurkwaliteit van het NNB zal 
verslechteren. De voorgenomen plannen zullen niet leiden tot aantasting van de wezenlijke kenmerken en 
waarden van het NNB. 
 
In het plangebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen, waarvoor bescherming uit de Wet 
natuurbescherming  voortvloeit. Het plangebied is wel geschikt als broed-, foerageer- en/of leefgebied, 
danwel overwinteringshabitat voor diverse soorten. Er zijn geen negatieve effecten te verwachten vanwege 
de voorgenomen plannen. Wel worden enkele maatregelen noodzakelijk geacht om voor met name de 
Alpenwatersalamander, de Poelkikker en eventuele broedvogels de eventuele negatieve effecten te 
voorkomen. Deze maatregelen hebben betrekking op het verwijderen en/of snoeien van begroeiing, wat niet 
buiten het broedseizoen – half maart tot en met juli – mag plaatsvinden. Voor de overige soorten geldt dat 
aanwezige materialen niet tijdens de overwinteringsperiode – half oktober tot half april voor de Poelkikker en 
november tot half maart voor de Alpenwatersalamander – verwijderd mogen worden. Ook geldt met name 
voor de Alpenwatersalamander dat graafwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden buiten de 
overwinteringsperiode.   
 
Op grond van het ecologisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat het plan voor wat betreft de in het 
gebied (mogelijk) aanwezige natuurwaarden geen negatieve gevolgen zal hebben, mits aan de gestelde 
voorwaarden wordt voldaan.  
 
 


