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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding Quickscan Wet natuurbescherming 

Op 16 mei 2019 heeft Veldbiologische Werken opdracht ontvangen van de heer J. van Oosterhout, 

Gemeente Gemert-Bakel (via Compositie 5 Stedenbouw BV) voor het uitvoeren van een Quickscan 

Wet Natuurbescherming op het plangebied perceel Het Smartpark, Oost-Om C te Gemert, kadastraal 

bekend als: Gemeente Gemert, ten dele vallend op sectie O 1327 en deels 1965.  

Het perceel was ten tijde van het veldbezoek deels in gebruik als braakliggend terrein, omzoomd door 

Elzensingels en begroeid met grasruigtes en ruigtevegetaties met opslag van bomen en struweel. Het 

noordelijk deel is in gebruik als Gemeentelijk Composteringsbedrijf. 

Men is van zins om op het perceel een aannemersbedrijf te vestigen. Voor het aspect flora en fauna 

dient formeel aangetoond te worden dat, indien beschermde soorten aanwezig zijn, hiervoor (indien 

noodzakelijk) een ontheffing van de Wet natuurbescherming en/of Verordening natuurbescherming 

Brabant kan worden verkregen. 

Om aantoonbaar te maken of in plangebied beschermde flora- en fauna aanwezig is of mogelijk 

aanwezig kan zijn, is een quickscan noodzakelijk. Met deze quickscan wordt tevens een advies 

gegeven ten aanzien van ecologisch waardevolle componenten in het plangebied en mogelijkheden 

om deze te consolideren en te versterken. 

Op verzoek van de heer J. van Oosterhout, Gemeente Gemert-Bakel (via Compositie 5 Stedenbouw BV) 

is door Veldbiologische Werken d.d. 27 mei 2019 een veldonderzoek in het kader van deze Quickscan 

Wet natuurbescherming uitgevoerd.  

1.2 Doel Quickscan Wet Natuurbescherming 

Voor activiteiten die de initiatiefnemer in het plangebied voornemens is, dient conform Nationale en 

Europese wet- en regelgeving eerst onderzoek gedaan te worden naar aanwezigheid of potentiële 

aanwezigheid van beschermde flora en fauna. 

Hiervoor is deze Quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd. De quickscan bestaat uit een 

bronneninventarisatie en locatie-onderzoek naar aanwezigheid of potentiële aanwezigheid van 

beschermde flora en fauna. Voor de volledigheid wordt de Verordening natuurbescherming Brabant 

getoetst. Indien beschermde flora en fauna aanwezig is, of in potentie aanwezig kan zijn, is nader 

onderzoek nodig naar mogelijk negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op deze soorten 

(verstorings-/verslechteringstoets). Tevens wordt dan onderzocht of de voorgenomen activiteiten 

mogelijke overtreding van de Wet natuurbescherming en/of Verordening natuurbescherming Brabant 

inhouden. Ook wordt onderzocht welke mitigerende en/of compenserende maatregelen mogelijk zijn. 

De quickscan kan tevens aanleiding zijn voor aanvullend onderzoek naar (functioneel gebruik van) 

soorten. Ook wordt nagegaan of er negatieve effecten op nabijgelegen beschermde gebieden zijn dan 

wel dat nadere toetsing in dit kader nodig is.  
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1.3  Voorgenomen ingrepen in plangebied 

Voor het plangebied perceel Het Smartpark, deelgebied C Oost-Om te Gemert, kadastraal bekend als: 

Gemeente Gemert, ten dele vallend op sectie O 1327 en deels 1965 is de initiatiefnemer van zins het 

perceel geschikt te maken voor de vestiging van een aannemersbedrijf. Hiervoor zal de huidige 

functie komen te vervallen.  

De voorgenomen ingrepen in het plangebied betreffen puntsgewijs: 

1. Verwijderen opgaande beplanting; 

2. Terrein bouwrijp maken; 

3. Aanleggen ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen); 

4. Bouwen bedrijfspanden; 

5. Inrichten als bestemd voor bedrijfsactiviteiten. 

1.4 Impressie plangebied met behulp van foto’s 

 

 

Foto 1: Impressie plangebied perceel deelgebied C Oost-

Om te Gemert (grasruigte met Elzensingel). 

Foto 4: Impressie plangebied perceel deelgebied C Oost-Om te 

Gemert (grondhoop met ruigtevegetatie). 

Foto 3: Impressie plangebied perceel deelgebied C 

Oost-Om te Gemert (Herik). 

Foto 2: Impressie plangebied perceel deelgebied C Oost-

Om te Gemert (grazige ruigte). 
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Foto 5: Impressie plangebied perceel deelgebied C 

Oost-Om te Gemert (zandhoop en opslag struiken). 
Foto 6: Impressie plangebied perceel deelgebied C Oost-

Om te Gemert (Elzensingel). 

Foto 7: Impressie plangebied perceel deelgebied C 

Oost-Om te Gemert (grasruigte – Gestreepte witbol). 

Foto 8: Impressie plangebied perceel deelgebied C Oost-

Om te Gemert (opslag struweel). 

Foto 9: Impressie plangebied perceel deelgebied C 

Oost-Om te Gemert (uitwerpselen Konijn). 

Foto 10: Impressie plangebied perceel deelgebied C Oost-

Om te Gemert (compostbedrijf). 
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2 Wettelijk kader 

2.1 Wet natuurbescherming 

2.1.1. Algemeen 

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De 

wet geldt sinds 1 januari 2017 en vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en 

faunawet en de Boswet. 

Bescherming van dieren en planten: 

Het is belangrijk voor de natuur dat er veel verschillende planten- en diersoorten zijn. Sommige 

soorten zijn kwetsbaar, zoals vleermuizen en Huis- en Ringmussen. Een goede natuurbescherming is 

belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en andere 

maatschappelijke activiteiten. 

Wet natuurbescherming:  

De Wet natuurbescherming vervangt 3 wetten die tot 1 januari 2017 golden: 

• De Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet regelde de natuurbescherming van gebieden. 

• De Flora- en faunawet. Deze wet beschermde in het wild voorkomende diersoorten en 

plantensoorten. 

• De Boswet. Deze wet beschermde de Nederlandse bossen. 

Rolverdeling Provincies en Rijk: 

Sinds 1 januari 2017 bepalen de Provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. En zij 

zorgen voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het 

beleid van grote wateren en internationaal beleid. 

Verordeningen Provincie Noord-Brabant: 

In de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant staan alle regels voor natuurbescherming in 

Brabant. Zowel voor Natura 2000-gebieden als in het wild levende dieren en bossen of andere 

houtopstanden. Zie verder paragraaf 2.2 

 
Vergunningen en ontheffingen aanvragen: 

Voor burgers en bedrijven is het belangrijk dat zij makkelijk en snel weten of een activiteit met 

mogelijke schade voor de natuur is toegestaan. En onder welke voorwaarden. Een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning bij de gemeente wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming. Het is ook 

mogelijk om rechtstreeks bij de Provincie een vergunning of ontheffing natuur aan te vragen. 

2.1.2. Beschermde gebieden 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming blijft de bescherming van Natura 

2000-gebieden nagenoeg hetzelfde. De bescherming van Beschermde Natuurmonumenten komt 

echter te vervallen. Provincies kunnen echter besluiten om deze gebieden alsnog te beschermen 

middels het Provinciale beleid. De Provincie kan overwegen deze gebieden toe te voegen aan de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) / het Natuurnetwerk Nederland (NNN) of deze gebieden aan te 

wijzen als bijzonder provinciaal natuurgebied of landschap. 

Voor de Provincie Noord-Brabant geldt het Natuurnetwerk Brabant en is onderdeel van het 

Natuurnetwerk Nederland. Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden 

die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn.  
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Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt 

de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. 

2.1.3. Beschermde soorten 

In de nieuwe Wet natuurbescherming staan verbodsbepalingen. Zo zijn activiteiten die schadelijk 

zijn voor beschermde dier- en plantsoorten verboden. Ten opzichte van de voormalige Flora- en 

faunawet is dus nauwelijks sprake van een wijziging in verboden activiteiten. Wel zijn enkele 

definities uit de Flora- en faunawet aangepast. Zo is ‘onopzettelijk verstoren’ niet meer strafbaar en 

is ‘opzettelijk verstoren van vogels’ in bepaalde situaties toegestaan.  

Let wel! Verstoren zonder voorafgaand goed onderzoek naar beschermde soorten, blijft strafbaar!. 

Meer informatie over de Wet natuurbescherming vindt u in de bijlage van dit rapport. 

2.2 Verordening natuurbescherming Noord-Brabant 

Provincie Noord-Brabant kent (evenals andere provincies) gedelegeerde taken en bevoegdheden op 

het gebied van natuurbescherming. Op grond van de Wet natuurbescherming zijn taken en 

bevoegdheden gedecentraliseerd aan provincies. 

In de Verordening natuurbescherming van Noord-Brabant staan alle regels voor natuurbescherming 

in Provincie Noord-Brabant. Deze regels gelden zowel voor Natura 2000-gebieden als voor in het wild 

levende dieren en bossen of andere houtopstanden. 

2.3 Natuurnetwerk Nederland – NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) 

Ter realisatie van ecologische verbindingen zijn planologisch beschermde gebieden aangewezen en 

vervat in het Natuurnetwerk Nederland – NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit 

Natuurnetwerk Nederland bestaat uit een netwerk van natuurgebieden en met ecologische 

verbindingszones. Dit netwerk van verbindingszones mag niet door een ingreep worden aangetast. 

Effecten van een geplande ingreep of activiteit binnen het Natuurnetwerk Nederland moeten worden 

getoetst. Ten aanzien van invulling van het Natuurnetwerk Nederland is de Provincie waarin het 

plangebied valt het bevoegd gezag. Vaak is samen met het Natuurnetwerk Nederland ook de PAS 

(Programma Aanpak Stikstof) in kaart gebracht.   
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3 Methoden van onderzoek / Werkwijze 

Op maandag 27 mei 2019 is het plangebied gelegen aan de Oost-Om te Gemert door Coen Knotters en 

Ragna van Ast van Veldbiologische Werken bezocht. Weercondities waren gunstig (weerrapport zie 

Bijlage 1). Op deze datum is het gehele plangebied en de omgeving van het plangebied onderzocht in 

het kader van deze quickscan.  

De volgende methoden van onderzoek/werkwijzen zijn gebruikt: 

- Inventarisatie te velde van de in het plangebied voorkomende ruimtelijke structuren en ecotopen 

met behulp van: 

o verrekijker; 

o zaklamp; 

o fotocamera; 

o verzamelpotjes (voor samples ter nadere determinatie van faeces o.a. 

muizen/vleermuizen); 

- Samples/laboratorium determinaties: 

o Determinaties faeces (o.a. muizen/vleermuizen) uit samples m.b.v. Kern binoculair. 

- Literatuuronderzoek/bronnenonderzoek: 

o Check van (recente) waarnemingen van beschermde flora en fauna in de omgeving van 

het plangebied; 

o Check van (recente) waarnemingen vermeldt in verspreidingsatlassen; 

o Check van (recente) waarnemingen op websites. 

- Onderzoek ligging plangebied ten opzichte van nabijgelegen beschermde gebieden, zoals 

Natura 2000 en Nationaal Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). 

- Het plangebied is getoetst aan de Verordening natuurbescherming van de Provincie Noord-

Brabant. 

- Naar aanleiding van de inventarisatie te velde en het literatuur/bronnenonderzoek is een 

inschatting gemaakt van het (mogelijke) voorkomen van beschermde flora en fauna en de 

(mogelijke) functies voor deze in het plangebied. 

- Op basis van deze voorgenomen ingreep is een inschatting gemaakt van de (redelijkerwijs) te 

verwachten negatieve effecten op de (potentieel) aanwezige beschermde soorten en functies. 

- Mogelijke negatieve effecten zijn getoetst aan de Wet natuurbescherming. 

- Vaststellen leemtes/onduidelijkheden. Hiermee is bepaald of negatieve effecten op beschermde 

gebieden op voorhand zijn uit te sluiten of dat nog een aanvullende toetsing noodzakelijk is.  
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4 Omschrijving en ligging plangebied perceel Het Smartpark, deelgebied C Oost-Om 

te Gemert 

Het plangebied is gelegen op het perceel aan Het Smartpark, Oost-Om perceel deelgebied C te Gemert 

in de Gemeente Gemert-Bakel, Provincie Noord-Brabant (km-hok: RDS-coördinaten x 176 / y 397). 

Kaart 1 en 2 tonen een globaal overzicht van de locatie van het plangebied in het streekgebied.  

 

 

 

 

  

 

 

   

Kaart 1: Luchtfoto locatie plangebied Het Smartpark, Gemert in het streekgebied. 

Locatie plangebied  

Het Smartpark Gemert 

Locatie plangebied  

Het Smartpark, Gemert 

Kaart 2: Atlaskaart locatie plangebied Het Smartpark, Gemert in het streekgebied. 
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Kaart 3 en 4 tonen een meer gedetailleerd beeld van de ligging van het plangebied en de nabije 

omgeving.  

 

 

 

 

   

Kaart 3: Detail luchtfoto locatie plangebied Het Smartpark, Oost-Om perceel deelgebied C te Gemert. 

Kaart 4: Detail atlaskaart locatie plangebied Het Smartpark, Oost-Om perceel deelgebied C te Gemert. 

Locatie plangebied  

Het Smartpark, Oost-Om, perceel deelgebied C  
te Gemert 

Locatie plangebied  

Het Smartpark, Oost-Om, perceel deelgebied C  
te Gemert 
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De omgeving van het plangebied bestaat uit bedrijventerrein, akkerland en wegen. In of in de 

omgeving van het plangebied is geen open water aanwezig.  

4.1  Ecotopen  

 

Het plangebied bestaat uit de volgende ecotopen:  

o Composteringsbedrijf 

Gedeelte plangebied waarop gemeentelijk 

composteringsbedrijf is gevestigd. Het bestaat uit verhard- 

(asfalt)terrein met machines, containers en composthopen. 

Terrein wordt intensief gebruikt, plaatselijk is ruigtevegetatie 

aanwezig. 

 

o Waterbassin 

Op het terrein van het gemeentelijk composteringsbedrijf is 

een waterbassin aanwezig. Dit waterbassin wordt gevormd 

door een wal bekleed met vijverdoek. De wal is onbegroeid. 

In het waterbassin is geen vegetatie aanwezig.  

 

o Grasruigte en ruigtevegetatie 

Gedeelte plangebied bestaand uit braakliggend terrein met 

grasruigte en ruigtevegetatie. De grasruigte bestaat 

voornamelijk uit Gestreepte witbol, Engels raaigras, 

Glanshaver, Ridderzuring, Zwenkdravik, Kropaar, 

Akkerdistel, Jacobskruiskruid en opslag van Zwarte els en 

Ruwe berk. In een aantal delen gaat de grasruigte over in 

Kaart 5: Ecotopen binnen en grenzend aan het plangebied Het Smartpark, Oost-Om perceel deelgebied 

C te Gemert. 

Legenda Kaart 5 

Ecotopen 

 Omgrenzing plangebied 

 Composteringsbedrijf 

 Waterbassin 

 Grasruigte en ruigtevegetatie 

 Elzensingels 

 Grond-/zandhopen met 

ruigtevegetatie 

 Bedrijfsterreinen 

 Braakliggend veld 

 

Veldbiologische Werken - 2019 

Foto 11: Composteringsbedrijf. 

akkerland 

C 

Foto 12: Waterbassin (luchtfoto). 

Foto 13: Grasruigte en ruigtevegetatie. 
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een ruigtevegetatie van Akkerdistel, Grote brandnetel, 

Ridderzuring, Rietgras, Gewone braam, Kleefkruid en 

Hondsdraf.  

 

o Elzensingels 

Vrijwel geheel rondom het zuidelijke deel van het 

plangebied zijn elzensingels aanwezig. De boomdiameter 

bedraagt ca. 20 cm. Er zijn in de bomen geen boomholtes 

(waaronder spechtenholen) aangetroffen. Aan west- en 

zuidzijde hebben de aanwezige elzensingels een meer open 

karakter met een ondergroei van Gewone braam en 

Rietruigte. Aan de noord- en oostzijde zijn de elzensingels 

dichter begroeid, met een ondergroei van voornamelijk 

Gewone braam, Grote brandnetel, Kleefkruid en Hondsdraf. 

Plaatselijk is struweel aanwezig van Grauwe wilg, Gewone 

vlier en Amerikaanse vogelkers.  

 

o Grond-/zandhopen met ruigtevegetatie 

Aan de oost- en zuidrand van het braakliggend terrein zijn 

Grond-zandhopen aanwezig. Één zandhoop is nagenoeg 

onbegroeid. De andere grondhopen zijn overwegend 

begroeid met ruigtevegeatie. Plaatselijk is een ingezaaide 

vegetatie aanwezig met Bijenvoer, Franse silene, Margriet, 

Korenbloem, Teunisbloem, Violier, Cichorei, Gele 

ganzenbloem, Klaproos, etc. De ruigtevegetatie bestaat 

grotendeels uit Akkerdistel, Speerdistel, Grote brandnetel, 

Hongaarse raker, Raket, Herik, Kamille, Witte klaver, 

Rode klaver, Bijvoet, Honingklaver, Kweek en Rietgras. 

Plaatselijk is opslag aanwezig van Schietwilg, Katwilg, 

Japanse duizendknoop en Vlinderstruik. 

 

 

Ten noorden en ten zuiden van het plangebied zijn bedrijfsterreinen aanwezig alsmede een 

braakliggend terreintje aan de zuidwestzijde. Ten westen loop te doorgaande weg Oost-Om en ten 

oosten bevindt zich overwegend akkerland. 

  

Foto 15: Elzensingels. 

Foto 14: Elzensingels. 

Foto 16: Grondhoop met ruigtevegetatie. 

Foto 17: Zandhoop nagenoeg onbegroeid. 

Foto 18 t/m 22: Ingezaaide plantensoortensoorten. 

v.l.n.r.: Franse silene, Bijenvoer, Kleine klaproos, Gele ganzenbloem en Korenbloem. 
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4.2  Beschermde gebieden in de omgeving 

Beschermd gebied met de aangewezen status van Natura 2000-gebied zijn binnen de straal van 3 km 

van het plangebied niet aanwezig. Op een afstand van ca. 16 km ten zuidwesten van het plangebied 

ligt Nature 2000 gebied Strabrechtse Heide & Beuven en op ca. 18 km. ten zuidoosten van het 

plangebied ligt Natura 2000 gebied Deurnse Peel en Mariapeel. 

Het plangebied valt buiten het Natuurnetwerk Nederland – NNN voorheen Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS).   

Kaart 6: Locatie plangebied Het Smartpark, Oost-Om perceel deelgebied C te Gemert. 

= Natura 2000 gebieden (binnen straal van 3 km t.o.v. plangebied) niet aanwezig. 

Bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/  

Locatie plangebied  

Het Smartpark, Oost-Om, perceel deelgebied C 
te Gemert 
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Kaart 7 geeft de Provinciale omgevingsvisie rondom het plangebied weer zoals aangegeven in het 

Natuurbeheerplan. Het plangebied ligt vrij ten opzichte van bijzondere waardevolle gebieden of 

gebieden die aangewezen zijn in het kader van provinciaal natuurbeleid. In en in de directe omgeving 

van het plangebied zijn geen open wateren aanwezig (geen poelen, vijvers, sloten, watergangen die 

langdurig water bevatten).  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kaart 7: Provinciaal natuurbeheerplan (natuurbeheerplan) 

Bron: https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/Kaartbank 

Legenda: Kaart 7 

Natuurbeheerplan 
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5 Resultaten Quickscan 

Aangezien de voorgenomen ingreep valt onder de categorie ruimtelijke ordening wordt hier voor 

beschermde soorten uit Wet Natuurbescherming een nadere beoordeling gemaakt. Op basis van de 

aanwezige ecotopen, het onderzoek te velde en het literatuur- en bronnenonderzoek is een inschatting 

gemaakt van (mogelijk) in het plangebied voorkomende beschermde soorten. 

5.1 Vaatplanten 

Er zijn in het plangebied géén vaatplanten aangetroffen die een Rode Lijst status hebben of die onder de 

voormalige Flora- en Faunawet een beschermde status hadden (nu Zorgplicht). Uit 

verspreidingsgegevens (verspreidingsatlassen) en andere externe bronnen zijn ook geen aanwijzingen 

dat ‘beschermde’ vaatplanten in de directe nabijheid van het plangebied voorkomen. De vegetatie 

(oorspronkelijke situatie) van het plangebied vormt geen reden om te vermoeden dat alhier beschermde 

vaatplanten of vaatplanten met een bijzondere aandachtsstatus (Rode Lijst) aanwezig waren.  

5.2 Zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn geen zoogdieren waargenomen in het plangebied. 

Muizen 

Er is aan de hand van literatuur- en bronnenonderzoek vastgesteld dat in de omgeving van het 

plangebied Bosmuis (Apodemus sylvaticus), Veldmuis (Microtus arvalis) en Rosse woelmuis (Myodes 

glareolus) zijn waargenomen. In het plangebied is geschikt biotoop voor deze soorten. Met name in de 

grasruigte bevinden zich veel muizenholen 

Marterachtigen  

Uit literatuur- en bronnenonderzoek blijkt dat Bunzing (Mustela putorius) bekend is uit de omgeving. 

Tijdens het veldonderzoek in het plangebied geen sporen van marterachtigen aangetroffen. Het 

zuidelijk deel van het plangebied (grasruigte, ruigtevegetatie en elzensingels) biedt in de huidige staat 

geschikt habitat voor marterachtigen als Bunzing. Er is sprake van ruigtevegetaties met opslag en 

struweel in elzensingels die beschutting bieden waar deze dieren rust en verblijf kunnen vinden. 

Gezien het grote aantal muizenholen biedt het zuidelijk deel van het plangebied voor marterachtigen 

voldoende rijk jachtterrein. Door aard en omvang van de voorgenomen plannen, is aantasting van het 

leefgebied van marterachtigen redelijkerwijs niet te sluiten. De voorgenomen ingreep kan een verlies 

aan leefgebied (jacht- en verblijf) betekenen. Gezien de aanwezigheid van eveneens geschikt 

jachtterrein in de omgeving (akkerland) met aanwezige ruigtevegetatie in greppels en langs 

akkerranden is verlies van leefgebied bij realisatie van de voorgenomen ingreep echter beperkt. Nader 

onderzoek naar marterachtigen (soorten en aantallen) is echter noodzakelijk t.b.v. Wet 

natuurbescherming. 

Aanwezigheid van leefgebied Das (Meles meles) kan op basis van aard en ligging van het plangebied 

worden uitgesloten. 

Rode eekhoorn 

Er zijn waarnemingen bekend van deze soort uit de nabije omgeving van het plangebied. In en in de 

directe nabijheid van het plangebied zijn echter geen waarnemingen van deze soort bekend. Tijdens  
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het veldonderzoek voor deze quickscan zijn geen sporen (nesten en vraatsporen) van Rode eekhoorn 

aangetroffen. Het is redelijkerwijs uit te sluiten dat de voorgenomen ingreep een negatieve invloed zal 

hebben op de soort.  

Overige zoogdieren  

Er zijn waarnemingen bekend in de directe omgeving van het plangebied van Egel, Haas, Konijn, Ree 

en Vos. Aangezien deze soorten geen essentiële ecologische band hebben met het plangebied, is het 

redelijkerwijs uit te sluiten dat deze dieren schade ondervinden van de plannen. Voor soorten als 

Haas, Vos en Ree is het zuidelijk deel van het plangebied te beperkt van omvang om deel te kunnen 

uitmaken van het leefgebied. 

De dieren die tijdens de werkzaamheden worden aangetroffen vallen onder de zorgplicht en zullen 

moeten worden vrijgesteld van gevaar.   

Vleermuizen 

In de omgeving (binnen een straal van 5 km) zijn waarnemingen bekend van Gewone 

dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis en Watervleermuis. 

In de elzensingels zijn geen bomen aangetroffen met holtes die geschikt zijn voor verblijf van 

vleermuizen. De aanwezigheid (verblijfplaatsen) van Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis en 

Watervleermuis is in het plangebied uitgesloten aangezien geschikte verblijfplaatsen voor deze 

soorten volledig ontbreekt in de vorm van boomholtes en bunkers.  De aanwezigheid 

(verblijfplaatsen) van Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger is uit te sluiten aangezien er geen 

gebouwen in en in de directe nabijheid van het plangebied aanwezig zijn met voor deze soorten 

geschikte verblijfplaatsen (bedrijfsgebouwen met overwegend metalen gevelbekleding en bitumen 

daken).  

Aanwezigheid van foeragerende vleermuizen kan niet worden uitgesloten. De voorgenomen ingreep 

is van dien aard en omvang dat het redelijkerwijs is uit te sluiten dat essentieel foerageerbiotoop 

verloren zal gaan.  

De aanwezige elzensingels kunnen als vliegroute van wezenlijk belang zijn voor vleermuizen. Deze 

vliegroutes kunnen bij realisatie van de voorgenomen ingreep verstoord worden of verloren gaan. 

Nader onderzoek naar de functionaliteit van de elzensingels als vliegroute voor vleermuizen is 

noodzakelijk in het kader van de Wet natuurbescherming. 

5.3 Vogels 

Het plangebied is tijdens het veldonderzoek geïnspecteerd op mogelijke aanwezigheid van vogels 

waarvan de vaste rust- en verblijfplaatsen (nesten) jaarrond beschermd zijn. Tevens is gekeken naar 

vogelsoorten die (mogelijk) in het plangebied kunnen broeden.  

Er zijn geen vogels (o.a. Steenuil, Gierzwaluw, Kerkuil, Ransuil, Sperwer, Buizerd) waarvan de vaste 

rust- en verblijfplaatsen (nesten) jaarrond beschermd zijn aangetroffen.  

Huismus (Passer domesticus) 

Huismussen zijn in de nabijheid (op enige afstand) van het plangebied waargenomen in en bij 

bebouwing (woonhuizen ten westen en ten oosten plangebied). In het plangebied zijn tijdens het 

veldbezoek voor deze Quickscan echter geen Huismussen geconstateerd.  
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Nestlocaties van Huismussen zijn in het plangebied niet aanwezig. In de omgeving van het 

plangebied is nestlocatie voor deze soort ruimschoots aanwezig in de vorm van pannendaken van 

huizen en schuren en in het bijzonder ook de aanwezigheid van heggen en hagen welke bescherming 

bieden. Aantasting van het leefgebied van Huismus door de voorgenomen ingreep is redelijkerwijs uit 

te sluiten. De functionaliteit van het nabijgelegen leefgebied van Huismus is niet in het geding. De 

voorgenomen activiteiten hebben geen effect op de functionaliteit van de nest- en rustplaatsen. Deze 

nest- en rustplaatsen liggen buiten de directe invloedsfeer van de voorgenomen ingreep. De 

voorgenomen ingreep vindt plaats in een deel van het gebied waar de Huismus geen directe betekenis 

aan hecht. 

Let wel: Het verdient echter aandacht om rekening te houden met mogelijk verblijf van Huismus 

direct nabij of grenzend aan het plangebied. Het voeren van felle lichtbronnen, maken van overbodig 

lawaai en parkeren dient vermeden te worden. In directe nabijheid van het plangebied zijn geen 

nesten van Huismus aangetroffen. 

Een diversiteit aan zangvogels (Koolmees, Pimpelmees, Fitis, Geelgors, Fluiter) is in de Elzensingel, 

ondergroei en Gewone braam aanwezig gedurende het veldbezoek. De Elzensingel, ondergroei en 

Gewone braam vormen een goede schuilplaats voor deze vogels. Waarbij mogelijk de ruigte ook 

nestgelegenheid en voedsel biedt. 

5.4 Reptielen 

Gezien de aard en ligging van het plangebied met de daarin voorkomende ecotopen zijn reptielen in 

het plangebied redelijkerwijs uit te sluiten en is aantasting van het leefgebied door de voorgenomen 

ingreep redelijkerwijs uit te sluiten. Waarnemingen van Hazelworm uit de omgeving betreffen 

locaties nabij Nijnsel ten noordwesten van de planlocatie. Waarnemingen van Levendbarende hagedis 

betreffen locaties bij de Gemeentebossen Gemert/Stippelberg ten zuidwesten van de planlocatie. Er 

zijn geen geschikte verbindingszones aanwezig tussen deze locaties en de planlocatie, waardoor 

aanwezigheid van deze reptielen redelijkerwijs is uit te sluiten. 

5.5 Vissen en Amfibieën 

Vissen 

Vissen ontbreken. Er is geen open water in het plangebied aanwezig.  

Amfibieën 

Amfibieën ontbreken. Biotoop ontbreekt in het plangebied. Er is geen voortplantingsbiotoop in de 

nabijheid aanwezig. Eventueel overwinteringsbiotoop kan gezien afstand tot voortplantingsbiotoop 

worden uitgesloten.  

Gedurende het veldbezoek was het terrein van het Gemeentelijke Composteringsbedrijf niet volledig 

overzichtelijk of toegankelijk. Vanaf een luchtfoto is zichtbaar dat er een waterbassin op het terrein is 

geplaatst, mogelijk voor bluswater. Dit bassin vormt geen biotoop voor amfibieën, namelijk veel 

plastic steile randen en geen watervegetatie. Amfibieën kunnen incidenteel aanwezig zijn ter plaatse. 

Voor aanvang van het werk dient ter plaatse een controle te worden uitgevoerd vanuit het kader van 

Zorgplicht. 

5.6 Libellen en dagvlinders 

Tijdens het veldbezoek werd Hooibeestje aangetroffen op de ruigtekruiden. Binnen het plangebied 

ontbreekt biotoop voor beschermde libellen en dagvlinders.  
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5.7 Overige ongewervelden 

Binnen het plangebied zijn geen geschikte biotopen aanwezig voor beschermde soorten overige 

ongewervelden. Aanwezigheid of mogelijke aanwezigheid van beschermde overige ongewervelden is 

uitgesloten.   
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6 Toetsing aan wet- en regelgeving 

Uitgaande van de bevindingen van het veldonderzoek, het literatuur- en bronnenonderzoek en de te 

verwachten effecten van de ingreep is een toetsing aan de Wet natuurbescherming en de Verordening 

natuurbescherming Brabant uitgevoerd. Deze toetsing geeft aan welke (mogelijke) negatieve effecten 

te verwachten zijn voor beschermde soorten. De toetsing geeft ook aan of aanvullende onderzoeken 

wenselijk zijn. Tevens geeft de toetsing aan of een ontheffing in het kader van de Wet 

natuurbescherming dan wel Verordening natuurbescherming Brabant vereist is.  

De toetsing richt zich ook op het uitsluiten van negatieve effecten op omliggende beschermde 

gebieden (Wet natuurbescherming). Of, indien negatieve effecten op omliggende beschermde 

gebieden niet zijn uit te sluiten, het wenselijk is hiernaar nader onderzoek te doen. 

6.1 Vaatplanten 

Uit de bevindingen van deze ecologische controle blijkt dat er géén vaatplanten in het plangebied 

voorkomen (of redelijkerwijs kunnen worden verwacht) die vallen binnen de Wet natuurbescherming 

en/of Verordening natuurbescherming Brabant. Verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming en 

Verordening natuurbescherming Brabant ten aanzien van beschermde vaatplanten worden niet 

overtreden. De voorgenomen ingreep heeft geen effect op omliggende natuurwaarden.  

6.2 Zoogdieren 

Uit de bevindingen van deze ecologische controle blijkt dat het voorkomen van strikt beschermde 

grondgebonden zoogdieren (muizen en spitsmuizen) redelijkerwijs uitgesloten kan worden. 

Aanwezigheid van Veldmuis, Rosse woelmuis en Bosmuis is aannemelijk. Dit betreffen vrijgestelde 

soorten vermeld in Bijlage 3 behorende bij de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant  

Negatieve effecten voor marterachtigen (incl. Bunzing) zijn niet uit te sluiten. Nader onderzoek naar 

het voorkomen van marterachtigen (soorten en aantallen) is noodzakelijk om eventuele overtreding 

Wet natuurbescherming te voorkomen.  

Het plangebied is ongeschikt als leefgebied voor Rode eekhoorn. 

Mogelijke aanwezigheid van Egel, Konijn, Haas, Vos en Ree is niet uit te sluiten. Echter heeft de 

ingreep zoals gepland staat geen negatieve gevolgen voor deze soorten of hun leefgebied. Het is door 

het voorkomen van deze soorten aan te raden een voorloopronde te doen om de aanwezigheid van 

deze soorten uit te sluiten vóór aanvang van de werkzaamheden. Vallend onder de zorgplicht is het 

verboden Egels, Konijn, Haas, Vos en Ree te doden en/of opzettelijk te verstoren.  

In de directe omgeving van het plangebied is geschikt leefgebied (evenals oriëntatie- en 

foerageergebied) voor een aantal soorten vleermuizen aanwezig. Echter is het redelijkerwijs 

aannemelijk dat in plangebied geen verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig zijn en dat het 

plangebied geen essentieel onderdeel vormt als foerageergebied voor vleermuissoorten. Aantasting 

van vlieg- en migratieroutes (elzensingels) door de voorgenomen ingreep zijn redelijkerwijs niet uit te 

sluiten. Nader onderzoek naar de functionaliteit van de aanwezige elzensingels als vliegroute is 

noodzakelijk om eventuele overtreding Wet natuurbescherming te voorkomen. Onderzoek dient 

plaats te vinden conform het Vleermuisprotocol 2017. Uitkomsten van het nader onderzoek kunnen 

gebruikt worden voor een mitigatie-/compensatieplan ter onderbouwing van een eventuele 

ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming.  
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6.3 Vogels 

Ten aanzien van jaarrond beschermde rust- en verblijfplaatsen (nesten) van vogels is uit de 

bevindingen van deze ecologische controle aangetoond dat deze jaarrond beschermde rust- en 

verblijfplaatsen in het plangebied niet zijn aangetroffen.  

Uitzondering betreft Huismus, welke in de nabijheid (op enige afstand) van het plangebied voorkomt. 

Het is echter redelijkerwijs niet aannemelijk dat het functioneel leefgebied van Huismus door de 

voorgenomen ingreep zal worden aangetast. Wel dient men rekening te houden met onnodige 

verstoring van Huismus. Het verdient daarom aandacht om rekening te houden met mogelijk verblijf 

van Huismus nabij of grenzend aan het plangebied. Het voeren van felle lichtbronnen, maken van 

overbodig lawaai en parkeren dicht tegen opgaande begroeiing dient vermeden te worden. In directe 

nabijheid van het plangebied zijn geen nesten van Huismus aangetroffen. 

Verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van jaarrond beschermde rust- en 

verblijfplaatsen van vogels worden niet overtreden. Een ontheffing op de Wet natuurbescherming 

voor vogels is daarmee niet aan de orde. Negatieve effecten op soorten uit deze soortgroep zijn ook uit 

te sluiten. De voorgenomen ingreep heeft geen invloed op de kwantiteit en kwaliteit van leefgebied 

voor deze soorten.  

In algemene zin dient wel de Zorgplicht in acht te worden genomen ten aanzien van broedgevallen 

van alle vogelsoorten. Aangezien alle vogels tijdens het broeden zijn beschermd, kunnen 

werkzaamheden tijdens het broedseizoen leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming. 

Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat voor het broedseizoen géén vaste periode geldt. Controle 

op mogelijk aanwezige broedende vogels dient plaats te vinden vóór aanvang van en tijdens de 

werkzaamheden. 

6.4 Reptielen 

Uit de bevindingen van deze ecologische controle blijkt dat er géén reptielen in het plangebied 

voorkomen (of redelijkerwijs kunnen worden verwacht) die vallen binnen de Wet natuurbescherming. 

Verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming en de Verordening natuurbescherming Brabant ten 

aanzien van beschermde reptielen worden niet overtreden.  

6.5 Vissen en Amfibieën 

Uit de bevindingen van deze ecologische controle blijkt dat er geen beschermde vissen voorkomen in 

het plangebied. Verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming en de Verordening 

natuurbescherming Brabant ten aanzien van beschermde vissen en amfibieën zullen niet worden 

overtreden. Een ontheffing op de Wet natuurbescherming en/of Verordening natuurbescherming 

Brabant voor vissen en amfibieën is daarmee niet aan de orde. 

6.6 Libellen en dagvlinders 

Uit de bevindingen van deze ecologische controle blijkt dat er geen beschermde libellen en 

dagvlinders voorkomen in het plangebied. Verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming t.a.v. 

beschermde libellen en dagvlinders worden niet overtreden. Een ontheffing op de Wet 

natuurbescherming voor libellen en dagvlinders is daarmee niet aan de orde. Negatieve effecten op 

soorten uit deze soortgroep zijn ook uit te sluiten. De voorgenomen ingreep heeft geen invloed op de 

kwantiteit en kwaliteit van leefgebied voor deze soorten. 
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6.7 Overige ongewervelden 

Uit de bevindingen van deze ecologische controle blijkt dat er geen beschermde overige 

ongewervelden voorkomen in het plangebied.  

 

Verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming t.a.v. beschermde overige ongewervelden worden 

niet overtreden. Een ontheffing op de Wet natuurbescherming voor overige ongewervelden is 

daarmee niet aan de orde. Negatieve effecten op soorten uit deze soortgroep zijn ook uit te sluiten. De 

voorgenomen ingreep heeft geen invloed op de kwantiteit en kwaliteit van leefgebied voor deze 

soorten. 

6.8 Gebiedsbescherming 

Het plangebied valt buiten de begrenzing van Natura 2000-gebied. Negatieve effecten op Natura 2000-

gebieden en is gezien de aard van de ingreep en afstand tot het plangebied uit te sluiten. De omvang en 

ligging van de groenstrook is van dien aard dat door het toevoegen van de groenstrook aan 

bedrijfskavel van Oost-Om nr. 8 redelijkerwijs geen wijziging in stikstofuitstoot te verwachten is. 

Toevoegen van de groenstrook aan bedrijfskavel Oost-Om nr. 8 biedt geen mogelijkheid tot uitbreiden 

en/of intensiveren van bedrijfsactiviteit. 

Het plangebied valt buiten gebieden bestemd als ‘Natuurnetwerk Nederland‘. Het plangebied ligt 

buiten specifieke zones en aanwijzingen uit het Provinciale Natuurbeheerplan.  

Gezien de aard en omvang van de voorgenomen ingreep vallen redelijkerwijs geen effecten te 

verwachten die van invloed zijn op de doelstellingen van de provinciale natuurvisie of anderszins 

provinciaal natuurbeleid. 

6.9 Verordening natuurbescherming Brabant 

De voorgenomen ingreep in het plangebied is niet strijdig met de gestelde plichten en regels van de 

Verordening natuurbescherming Brabant.   
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Uit de bevindingen van het veldonderzoek, het literatuur- en bronnenonderzoek en toetsing van de 

resultaten van dit onderzoek aan de Wet natuurbescherming en de Verordening natuurbescherming 

Brabant, blijkt dat bij uitvoering van de ingreep mogelijk negatieve effecten te verwachten zijn op 

beschermde soorten als vleermuizen (vliegroutes) en marterachtigen (jachtterrein en verblijfsplaatsen). 

Nader onderzoek naar het functioneel gebruik van de elzensingels als vliegroute voor vleermuizen is 

noodzakelijk. Nader onderzoek naar het functioneel gebruik (jachtterrein en verblijfsplaats) van het 

plangebied door marterachtigen is noodzakelijk. Uitkomsten van deze onderzoeken kunnen gebruikt 

worden voor een mitigatie-/compensatieplan ter onderbouwing van een eventuele 

ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming. 

 

In algemene zin moet de Zorgplicht wel in acht worden genomen. Deze zorgplicht geldt met name ten 

aanzien van broedgevallen van alle vogelsoorten en de ter plaatse waargenomen aanwezigheid van 

Egel. Aangezien alle vogels tijdens het broeden zijn beschermd, kunnen werkzaamheden tijdens het 

broedseizoen leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming. Waarbij wordt opgemerkt 

dat er geen vaste periode in het jaar voor het broedseizoen kan worden aangegeven.  

Voor aanvang van de werkzaamheden dient het plangebied gecontroleerd te worden op 

aanwezigheid van broedende Vogels en Egel, Konijn, Haas, Vos en Ree. Ook tijdens de 

werkzaamheden dient regelmatige controle op aanwezigheid van deze dieren plaats te vinden. 

 

Let wel: Het voeren van felle lichtbronnen, maken van overbodig lawaai en parkeren dicht tegen 

opgaande begroeiing dient vermeden te worden. 

 

Ten aanzien van de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden (Natura 2000-

gebieden, Nationaal Natuurnetwerk (voorheen Ecologische Hoofdstructuur), Provinciaal 

Natuurbeheerplan/Provinciale Natuurvisie), worden geen negatieve effecten verwacht op de kwantiteit 

en kwaliteit van deze gebieden. Een wijziging in stikstofuitstoot in relatie tot Natura 2000 gebieden is 

redelijkerwijs niet te verwachten. 

In algemene zin kan voor de nieuwbouwlocatie wellicht worden meegenomen dat een 

ruigtekruidenstrook voor vlinders en vogels de meerwaarde van de planlocatie voor de plaatselijke 

flora en fauna ten goede zal komen. 
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Bijlage 1 – Weerrapport 
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Bijlage 2 – Gegevens Quickscanhulp NDFF 
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Bijlage 3 – Verdieping informatie Wet natuurbescherming 

Wet natuurbescherming betekent wel dat de lijst van beschermde soorten een wijziging ondergaat. De 

voormalige Flora- en faunawet ging uit van drie beschermingsniveaus. De ‘nieuwe’ Wet 

natuurbescherming verdeelt beschermde soorten in twee groepen:  

1. Strikt beschermde soorten met onder andere soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijn.  

2. Andere zeldzame en bedreigde soorten, zoals soorten uit de Rode Lijst.  

De bescherming van vaatplanten uit tabel 1 en tabel 2 is vervallen. Onder de Wet natuurbescherming 

worden nog slechts 75 soorten vaatplanten beschermd. Hier zijn ook soorten bijgekomen die niet 

eerder werden beschermd! Nagenoeg alle zoogdieren blijven beschermd. De bescherming van (bos-) 

mieren vervalt. Het aantal beschermde soorten libellen en vlinders wordt uitgebreid. 

Indien er voor een bepaalde activiteit een ontheffing wordt aangevraagd, dan zal deze 

ontheffingsaanvraag onder de nieuwe wet nog steeds worden getoetst aan drie criteria: 

1. Is er sprake van bepaalde, in de wet genoemde belangen? 

2. Is er een ‘andere bevredigende oplossing’ mogelijk? 

3. Doet de ontheffing afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort? 

De toetsingscriteria onder de nieuwe Wet natuurbescherming veranderen dus feitelijk niet ten 

opzichte van huidige toetsingspraktijk. 

 

In bijlage 4 t/m 6 van dit rapport is een overzicht opgenomen van beschermde soorten. 

Bijlage 4 – Lijst van nationaal beschermde soorten 

Bijlage 5 – Lijst van soorten die op bijlage IV van de habitatrichtlijn, bijlage II  

   van Bern en/of bijlage I van Bonn staan 

Bijlage 6 – Overzicht soorten vogelrichtlijn 
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Bijlage 4 – Lijst van nationaal beschermde soorten 
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Bijlage 4 – Lijst van nationaal beschermde soorten (vervolg) 
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Bijlage 5 – Lijst van soorten die op bijlage IV van de habitatrichtlijn, bijlage II van Bern  

en/of bijlage I van Bonn staan 
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Bijlage 6 – Overzicht soorten vogelrichtlijn 
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Bijlage 6 – Overzicht soorten vogelrichtlijn (vervolg) 

 


