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  Voorwoord  

In het kader van de Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) zijn er plannen voor 
de aanleg van recreatiegebied Bremerberg aan het noordzijde van het Veluwemeer. 
 
De maatregelen die zijn voorzien kunnen een effect hebben op beschermde soorten 
planten en dieren van de Flora- en faunawet. De Gemeente Dronten heeft Bureau 
Waardenburg verzocht een Flora- en faunawet quick scan uit te voeren in het 
plangebied en omgeving daarvan. In voorliggend rapport zijn de (mogelijke) effecten 
van de voorgenomen ingreep op beschermde planten en dieren van de Flora- en 
faunawet in beeld gebracht. Mogelijke effecten op beschermde gebieden zijn in een 
apart document uitgewerkt (Gyimesi & Heunks, 2013). 
 
Het veldonderzoek in het plangebied en de rapportage van de bevindingen zijn 
uitgevoerd door G. Hoefsloot. Hij is door opleiding, werkervaring en zelfstudie 
gekwalificeerd voor de uitgevoerde werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens 
het kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem 
van Bureau Waardenburg is ISO gecertificeerd. 
 
Vanuit Gemeente Dronten werd de opdracht begeleid door de heer J. van Duin en 
G.A. van den Heuvel. J. van der Perk (recreatieschap Veluwerandmeren) heeft 
commentaar geleverd op een eerdere versie van voorliggend rapport. Wij danken hen 
voor de prettige samenwerking. 
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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding en doel 

In het kader van de Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) zijn er plannen voor 
de aanleg van recreatiegebied Bremerberg aan het noordzijde van het Veluwemeer. 
Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met het huidige voorkomen van soorten 
planten en dieren die beschermd zijn krachtens de Flora- en faunawet1.  
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de 
betekenis van het plangebied voor beschermde soorten. 
 
Het doel is om te bepalen of de ingreep kan leiden tot overtredingen 
verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet. Als dat het geval is, wordt bepaald of er  
maatregelen mogelijk zijn om overtreding te voorkomen, dan wel of er een vrijstelling 
geldt of onder welke voorwaarden ontheffing kan worden aangevraagd en verkregen. 

 1.2 Aanpak quick scan Flora- en faunawet 

Bij de aanleg van het recreatiegebied en herinrichting van eiland De Ral zal rekening 
moeten worden gehouden met het huidige voorkomen van beschermde soorten 
planten en dieren. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van 
verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, zal moeten worden nagegaan of 
een vrijstelling geldt of dat een ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet moet 
worden verkregen (zie bijlage 1).  
 
Dit rapport beschrijft de effecten van de ingreep op beschermde soorten planten en 
dieren. In dit rapport wordt ingegaan op de volgende vragen: 
- Welke beschermde soorten planten en dieren komen mogelijk of zeker voor in 

het plangebied en de nabije omgeving daarvan? 
- Welke effecten op beschermde soorten heeft de ingreep?  
- Kunnen de effecten een wezenlijke negatieve invloed op soorten hebben? 
- Worden er door de ingreep verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet 

overtreden? Zo ja, welke? 
- Moet hiervoor ontheffing worden aangevraagd? 
- Zijn er mogelijkheden voor mitigatie (vermindering) en compensatie van schade 

aan beschermde soorten? 
 

                                                        
1 Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet. Bij toepassing van de Flora- en 
faunawet worden conform de AmvB art. 75 vier beschermingsregimes onderscheiden. Voor soorten uit 
‘Tabel 1’ geldt vrijstelling van verbodsbepalingen bij werkzaamheden in het kader van ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting. Voor vogels en soorten van ‘Tabel 2 of 3’ geldt geen vrijstelling en kan 
aanvraagvan een ontheffing aan de orde zijn bij overtreding van verbodsbepalingen (Bijlage Wettelijk 
kader). In de tekst is per beschermde soort aangegeven in welke categorie deze is opgenomen. 
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 1.3 Verantwoording 

De toetsing is een effectbepaling en -beoordeling op basis van de huidige 
aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren in het plangebied, de functie 
van het plangebied en de directe omgeving voor deze soorten en de voorgenomen 
ingreep. De toetsing is opgesteld op basis van het in 2013 uitgevoerde veldonderzoek, 
de huidige ter beschikking staande kennis en inschattingen van deskundigen.  
 
Het plangebied, bestaande uit de Bremerbaai en eiland De Ral, is op 20 september 
2013 eenmalig bezocht. Voor een actueel overzicht van beschermde soorten die in de 
regio voorkomen zijn de verspreidingsgegevens van beschermde soorten uit de 
Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd.
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 2 Ingreep en plangebied 

 2.1 De ingreep 

De gemeente Dronten is voornemens het openbare strand bij de Bremerbergse Hoek 
in het Veluwemeer opnieuw in te richten. Het project heeft tot doel het aanleggen van 
een robuuste structuur (strand, aanlegsteiger, horeca) die als basis dient voor het 
ontwikkelen van de Bremerbergse Hoek tot een goed ontsloten recreatiegebied mede 
met het oog op de lokale bevolking van Biddinghuizen. 
 
De volgende ingrepen zijn voorzien (zie figuur 2.5): 

A. de uitbreiding van het bestaande strand; 
B. aanleg van een speeleiland; 
C. de aanleg van golfbrekers om het zandstrand te fixeren; 
D. de realisatie van een pier met aanlegsteiger in het Veluwemeer; 
E. de aanleg van een horecavoorziening/strandpaviljoen;  
F. aanbrengen van kunstobjecten (landmarken); 
G. verplaatsen van de aanlandingsplaats van het pontje; 
H. verplaatsing van het surfstrand; 
I. herinrichting eiland de Ral 
J. het verleggen van het fietspad naar de oude locatie onder aan de dijk;  
K. de aanleg van een (openbare)  toegangsweg; 
L. de aanleg van een parkeerplaats. 

 
Ingreep A t/m I vinden plaats binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied 
Veluwerandmeren. De overige ingrepen (J t/m L) liggen buiten de begrenzing van het 
Natura 2000-gebied. Ingreep F t/m J zijn nieuwe onderdelen die nog niet beoordeeld 
waren in de Passende beoordeling inrichting Veluwerandmeren (IIVR fase 2; Heunks 
et al. 2013). De overige ingrepen vormden al deel van de oorspronkelijke plannen 
voor de herinrichting van het recreatiegebied bij de Bremerbergse Hoek. 
In algemene zin gelden de volgende uitgangspunten voor de voorgenomen ingrepen: 
- De werkzaamheden zullen in de periode maart-oktober uitgevoerd worden. 
- Het gebruik van het recreatiegebied is seizoensgebonden (in de periode april-

oktober). 
- Er wordt geen straatverlichting aangebracht, de locatie is bedoeld voor recreatie 

in de daglichtperiode. 
Voor de effectbepaling van de afzonderlijke ingrepen zijn per onderdeel de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 
 

A. uitbreiding van het bestaande strand; 
- Aan de westkant van het plangebied wordt een nieuw zandstrand gerealiseerd 

met een lengte van circa 100 meter en een breedte van maximaal 50 meter. 
- De huidige harde oever wordt omgezet in zandstrand. Hiermee verdwijnen de 

houten damwandbeschoeiing en basaltblokken. 
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- Op plaatsen waar de nieuwe oever op de overheersende windrichting is 
georiënteerd wordt de oever verstevigd met stortsteen. 

- Het bestaande strand wordt op twee punten verder in de richting van het open 
water uitgebreid door het aanbrengen van zand.  

- In totaal wordt ca. 1,5 ha open water omgezet in zandstrand (figuur 2.2). 
- Circa de helft van het aangebrachte zand blijft onder de waterlijn, zodat het 

gebied verondiept wordt van -0,1 m NAP naar +0,2 NAP op. 
- De andere helft van het aangebrachte zand (circa 0,75 ha) verbreedt het 

aanwezige zandstrand ten laste van het open water. 
- Een deel van het aanwezige riet wordt verwijderd. Op andere vergelijkbare 

plaatsen binnen het plangebied wordt riet aangeplant. In de effectbepaling is 
uitgegaan netto handhaving van het  areaal rietvegetaties. 

- Tijdens de herinrichting van het oude strandgedeelte worden zo min mogelijk 
bomen gekapt en uitgedund (maximaal 20%). 

 
B. aanleg speeleiland 

- Op 50-100 meter afstand van de oever wordt een speeleiland in het water 
aangelegd. Het speeleiland is lopend te bereiken en bedoeld voor kinderen; 

- Het eiland wordt ingericht met een grasweide, een zandstrandje en bomen. Langs 
de oever wordt riet geplant.  

 
C. de aanleg van golfbrekers om het zandstrand te fixeren 

- Op circa 100 m afstand van de oever worden op de bodem golfbrekers in de vorm 
van geotubes (gevuld met zand) aangebracht.  

- De golfbrekers worden 50 cm onder waterniveau (bij zomerpeil) geplaatst.  
 

D. de realisatie van een pier met aanlegsteiger in het Veluwemeer 
- Aan de oostkant van het plangebied is een pier met aanlegsteiger voorzien. De 

pier zal een lengte van circa 100 meter en een breedte van 10-12 meter krijgen.  
- De pier wordt geplaatst voordat de basaltblokken elders langs de oever verwijderd 

worden. 
- De pier wordt op de bodem geplaatst en verankerd zonder bodemberoering. 
- De aanlegsteiger is exclusief bedoeld voor het tijdelijk aanmeren, en niet voor 

overnachten /lozen /tanken enz. 
 

E. de aanleg van een horecavoorziening/strandpaviljoen 
- Gelegen aan de oostkant van het plangebied, tegen de huidige camping van het 

Aqua Centrum zal een horecavoorziening gebouwd worden (deze locatie is in de 
huidige situatie bestemd als surfstrand). 

- De horecavoorziening zal geopend zijn van april t/m oktober. 
 

F. aanbrengen van kunstobjecten (landmarken) 
- Aan de eindpunten van het nieuw te realiseren strand en de steiger worden 

landmarken in de vorm van hoge kunstwerken aangebracht. Mogelijk zal dit in de 
vorm van gekleurde lichtpunten gebeuren, die ter oriëntatie dienen zodat de 
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aanwezigheid van het recreatieterrein vanaf de doorgaande weg (N306) zichtbaar 
wordt. De kunstwerken zorgen niet voor verlichting van de oever en verlichten het 
wateroppervlak niet. 

 
G. verplaatsen van de aanlandingsplaats van het pontje 

- De aanlandingsplaats aan de Flevolandse kant van het pontje Bremerberg-
Polsmaten (Nunspeet) wordt verplaatst naar de nieuwe steiger in de Bremerbaai.  

- Het vaarschema blijft ongewijzigd en beperkt zich tot het zomerseizoen. 
 

H. verplaatsing van het surfstrand 
- Het surfstrand wordt verplaatst naar het eiland de Ral. Op de Ral komt het 

surfstrand op een locatie die binnen de bestaande recreatieve bestemming valt. 
- de intensiteit en ruimtelijke verdeling van het surfen blijft ongewijzigd. Surfen blijft 

conform de huidige situatie beperkt tot de periode van 1 april t/m 31 september. 
 

I. herinrichting eiland de Ral 
- Bestaand bos wordt uitgedund. In totaal wordt maximaal 20% van de bomen 

verwijderd;  
- Aanleg van een gebouw voor het surfkamp; 
- Aanleg van sanitaire voorzieningen voor het surfkamp; 
- Het surfkamp is geopend van 1 april t/m 31 september. 
 

J. het verleggen van het fietspad 
- Het huidige fietspad wordt verplaatst naar de oude locatie onder aan de dijk 

(buitendijks).  
 

K. de aanleg van een (openbare)  toegangsweg 
- De nieuw aan te leggen weg loopt vanaf de rotonde bij de kruising N708/N306 tot 

aan de parkeerplaatsen (op de dijk). 
- De weg is doodlopend. 
 

L. de aanleg van een parkeerplaats 
- Het aanleggen van 100 – 150 parkeerplaatsen boven op de dijk, i.p.v het huidige 

fietspad. 
 
Het Aqua Centrum wenst de horecavoorziening jaarrond te exploiteren en een 
beheerderswoning te realiseren. Het concept voorontwerp bestemmingsplan bevat 
deze voorzieningen niet. Als deze voorzieningen in het ontwerp bestemmingsplan wel 
opgenomen worden, zal nader onderzoek naar het jaarrond exploiteren van de 
horecavoorziening en de beheerderswoningen plaats moeten vinden. 
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Figuur 2.5 Plangebied van Bremerbaai (bron: voorontwerp bureau Maris, dd. 13 
november 2013). 
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 2.2. Het plangebied 

Beschrijving plangebied 
Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden, Bremerbaai en eiland De Ral. De 
Bremerbaai ligt halverwege aan de noordoever van het Veluwemeer, ten zuidoosten 
van Biddinghuizen in Flevoland. De Bremerbaai en het eiland De Ral ten zuiden 
daarvan, ligt in de Bremerbergse Hoek, de overgang van het smalle gedeelte van het 
Veluwemeer in het noorden naar het brede gedeelte in het zuiden. In deze rapportage 
worden beide deelgebieden aangeduid met plangebied tenzij anders aangegeven. 
 
Bremerbaai 
De oever is hier oost-west georiënteerd, in tegenstelling tot de noordoost-zuidwest 
oriëntatie van de rest van de noordoever. Het plangebied grenst direct aan het Aqua 
Centrum Bremerbergse Hoek in het oosten en strekt zich uit tot circa 450 m naar het 
westen, waar de dijk van het westen naar het zuidwesten draait. Aan de noordkant ligt 
het bosgebied Bremerberg, deel van de Ecologisch Hoofdstructuur (figuur 2.1). 
 

 
Figuur 2.1  Ligging van het plangebied in de Bremerbergse Hoek ten opzichte van 

het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren en de huidige situatie. 
 
De planlocatie in de Bremerbaai heeft een omvang van circa 5 ha.. Dit omvat de oever 
en het ondiepe water, maar ook het aangrenzende deel van de Bremerbergdijk. Het 
meest westelijke 100 – 150 m van het plangebied is in de huidige situatie een, met 
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basaltblokken, verharde oever direct aan de dijk, die via een smalle (< 5 m) rietstrook 
in open water overgaat (figuur 2.2).  
 

 
Figuur 2.2  Het westelijke 150 m van het plangebied, liggend tegen de 

Bremerbergdijk. 
 
Het oostelijke ruim 300 m omvat  een <100 m brede buitendijkse landstrook van zand, 
die richting het oosten overgaat in de camping van het Aqua Centrum (figuur 2.3). Dit 
stuk land is in het verleden aangelegd als een openbaar strand, dat in de loop der 
jaren verruigd raakte. Het terrein is nu deels begroeid met verschillende soorten 
struiken en bomen. Langs de dijk is een strook bos aanwezig van 20 – 30 meter 
breed. Grauwe abelen zijn de grootste bomen in het plangebied. In de open randen 
van de struik- en boomvakken groeit voornamelijk hennegras. De open plaatsen 
worden jaarlijks gemaaid. Op plaatsen die regelmatig betreden worden is open zand 
aanwezig. In het bos en in de oeverbegroeiing zijn paadjes aanwezig die zijn ontstaan 
door recreanten en vissers. Tijdens de veldbezoeken is vastgesteld dat op 
verschillende plaatsen afval is achtergelaten en wordt er ‘wild’ gekampeerd (sporen 
van kampvuren). 
De toegang tot het water wordt door rietkragen, natte strooieselruigtes en bosschages 
beperkt tot enkele plekken (figuur 2.4). Over de hele lengte van het land zijn 
basaltblokken aangebracht, op verschillende plaatsen in combinatie met een houten 
damwand. De waterdiepte is direct aan de oever circa -0,05 (m -NAP) en de bodem is 
zandig. De huidige bodemhoogte in het water is -0,1 – -0,2 (m –NAP). Alleen aan de 
westkant staat er langs de oever een rietkraag. Deze steekt bij het breedste punt circa 
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15 meter het water in. Een deel van de planlocatie in het water is in het zomerhalfjaar 
begroeid met ondergedoken waterplanten zoals kranswieren en fonteinkruiden.  

 

 
Figuur 2.3  Het plangebied gezien vanaf de Bremerbergdijk. Op de zandplaat 

groeien bomen en struiken, in het open water riet. Rechts achter 
is eiland De Ral zichtbaar. 
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Figuur 2.4  De begroeiing (bomen en struiken) in het plangebied loopt door 
aan de waterrand. In het open water groeit riet. De landgrens is 
verstevigd door basaltblokken in het water (vooraan in beeld). 

 
De dijk is met een grazige bloemrijke vegetatie begroeid die jaarlijks enkele malen 
wordt gemaaid. Onderaan de dijk loopt een oud fietspad, dat niet meer in gebruik is. 
Het is vervangen door een nieuw fietspad dat bovenop de dijk doorloopt. Het gebied is 
momenteel niet met de auto via een openbare weg te bereiken. Vanaf de waterkant 
kunnen kano’s en boten in de hoek van de Bremerbergdijk en de westkant van het 
strand aanleggen. 
 
Eiland De Ral 
Het Eiland De Ral ligt op ruim 800 meter afstand ten zuiden van de oeverlijn van het 
plangebied Bremerbaai. Het eiland ligt tussen de eilanden De Snip en De Kwak en is 
circa 4 ha in oppervlakte. Op De Ral staan in vergelijking met de Bremerbaai oudere 
en hogere bomen. De hoge bomen betreffen voornamelijk populieren. Verder groeien 
er zomereiken en ruwe berken op het eiland. De vegetatie op De Ral is ruiger, onder 
de boomlaag groeit een dichte struikvegetatie met bramen, liguster, meidoorn en iep. 
Aan de oostzijde van het eiland is een vochtig elzenbos aanwezig. Door het bos lopen 
verschillende paadjes die deels worden onderhouden als pad en deels door betreding 
buiten de paden zijn ontstaan. De oevers zijn qua vegetatie en oeververdediging 
vergelijkbaar met de oever van de Bremerbaai. Riet en natte strooiselruigte en een 
vooroever van basaltblokken. Aan de noordzijde van het eiland is een haventje 
aanwezig met een recent aangebrachte aanlegsteiger. Bij de haven staat een 
afvalcontainer. Verspreid op het eiland staan palen waaraan prullenbakken bevestigd 
zijn geweest, de prullenbakken zijn niet meer aanwezig. Op twee plaatsen zijn wc-
hokjes aanwezig die zijn vernield en niet meer in gebruik zijn. Op ongeveer 50 meter 
ten zuiden van de haven zijn een kampvuurplaats en een houten overkapping 
aanwezig op een open plaats in het bos. Tijdens het veldbezoek is op veel plaatsen 
gedumpt afval aangetroffen. In het bos zijn verschillende afgehakte stammen 
gevonden. Het hout is waarschijnlijk gebruikt voor kampvuren waarvan op verschil-
lende plaatsen sporen van zijn aangetroffen. 
 
Volgens de bedrijfsleider van het Aquacentrum gaan er in de warme maanden van het 
jaar regelmatig jongeren naar het eiland De Ral. De jongeren waden vanaf Nunspeet 
naar het eiland en verblijven de nacht op het eiland. De jongeren vernielen het 
meubilair en zagen hout voor kampvuren. De eilanden aan weerszijden van De Ral 
worden niet of nauwelijks gebruikt door jongeren en recreanten. 
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 3 Voorkomen van beschermde soorten 
planten en dieren 

In de Flora- en faunawet (AmvB art. 75) worden drie beschermingsregimes 
onderscheiden. Voor soorten uit Tabel 1 geldt vrijstelling van verbodsbepalingen bij 
werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Voor soorten 
van Tabel 2 (’overige beschermde soorten’) of 3 (‘strikt beschermde soorten’) geldt 
geen vrijstelling en kan aanvraag van een ontheffing aan de orde zijn bij overtreding 
van verbodsbepalingen. In de tekst is per beschermde soort aangegeven in welke 
categorie deze is opgenomen.  
De in § 3.2 weergegeven resultaten gelden voor zowel de Bremerbaai en De Ral. Als 
er relevante verschillen zijn in de aanwezigheid van beschermde soorten en de functie 
van beide deelgebieden is dit expliciet aangegeven. 

 3.1 Methodiek veldonderzoek 

Uit de gegevens van de NDFF (zie § 1.3) is een selectie gemaakt van beschermde 
soorten van de Flora- en faunawet in de omgeving en in het plangebied zijn 
waargenomen. Van deze selectie van waarnemingen zijn kaarten gemaakt waardoor 
het inzichtelijk was waar de relevante beschermde soorten zijn waargenomen. Tijdens 
het veldbezoek zijn deze kaarten gebruikt om gericht te kunnen zoeken naar sporen 
en verblijfplaatsen van de te verwachten beschermde soorten.  
Op 20 september 2013 is een eenmalig veldbezoek uitgevoerd. Op deze dag zijn de 
Bremerbaai en De Ral door een persoon bezocht. Het plangebied is lopend over 
paden en buiten de paden doorkruist. Op een luchtfoto van het plangebied zijn in het 
veld relevante waarnemingen en de meest voorkomende vegetatietypen ingetekend. 
Waarnemingen van beschermde soorten zijn met een GPS ingemeten (merk en type: 
Garmin GPSMAP 62S). Tijdens het veldbezoek is in het plangebied gezocht naar: 

• groeiplaatsen van beschermde planten 
• holen, nesten en sporen van beschermde fauna 
• amfibieën en kleine zoogdieren onder schuilplaatsen (stenen, hout en plastic) 
• geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen in bomen (holten, losse schors) 

 
Met een draagbaar elektrisch visapparaat (merk en type: Deka 3000 Lord) zijn oevers 
in en buiten het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van de beschermde vis 
rivierdonderpad (Tabel 2 Flora- en faunawet). 

 3.2 Resultaten  

Planten 
Uit de gegevens van de NDFF blijkt dat de brede wespenorchis en de gewone 
dotterbloem voorkomen in de omgeving van het plangebied. Beide soorten staan in 
Tabel 1 van de Flora- en faunawet. In het natuurgebied Bremerberg ten noorden van 
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het plangebied is de rietorchis waargenomen. De rietorchis staat in Tabel 2 van de 
Flora- en faunawet. 
Tijdens het veldbezoek zijn op verschillende locaties in de bosranden van de 
Bremerbaai exemplaren van de brede wespenorchis gevonden. Op eiland De Ral is 
de soort zeldzamer. Hier is slechts één exemplaar gevonden. In de omgeving van 
Bremerbaai komt de brede wespenorchis ook voor. Aan beide zijden van het hek aan 
de noordkant van de camping van Aquacenter zijn verschillende exemplaren 
gevonden tijdens het veldbezoek in september.  
Andere beschermde soorten planten zijn niet gevonden in het plangebied. Voor de 
rietorchis en de gewone dotterbloem is het plangebied niet geschikt als groeiplaats. 
De bodem bestaat bijna puur uit zand en in de bos- en struikvegetatie is er tevens 
teveel schaduw en strooisel. 
 
Ongewervelden (kreeftachtigen, weekdieren, insecten) 
In de gegevens van de NDFF zijn voor het plangebied en de omgeving geen 
waarnemingen van beschermde soorten ongewervelden gevonden. Zover bekend 
komen in de regio van het plangebied geen populaties van beschermde soorten 
ongewervelden voor. Het plangebied heeft geen functie voor beschermde soorten 
ongewervelden. 
 
Vissen 
In de NDFF zijn waarnemingen van de beschermde rivierdonderpad afkomstig uit het 
plangebied aanwezig. In de NDFF gegevens zijn voor het onderzochte gebied geen 
waarnemingen van andere soorten beschermde vissen aanwezig. De rivierdonderpad 
staat in Tabel 2 van de Flora- en faunawet. De waarnemingen uit de NDFF betreffen 
het deelgebied Bremerbaai en ten westen daarvan. Tijdens het veldbezoek in 
september zijn op verschillende locaties in en buiten het plangebied 
rivierdonderpadden (Cotus perifretum) gevangen, zowel in deelgebied Bremerbaai en 
in de oever van het eiland De Ral (zie figuur 3.1). Er zijn ook rivierdonderpadden 
gevangen bij de haven van Aquacentrum ten oosten van Bremerbaai buiten het 
plangebied. De rivierdonderpadden zijn gevangen in de eerste meter water vanaf de 
waterlijn op plaatsen waar een holle oever of basaltblokken en andere objecten 
aanwezig zijn waar ze onder kunnen liggen. Er zijn zowel juveniele exemplaren en 
volwassen exemplaren gevangen. Een rivierdonderpad gebruikt een klein leefgebied. 
De soort kent geen seizoensmigratie. In koude winters zal de vis vorstvrije plaatsen 
opzoeken nabij de vaste verblijfplaatsen in oevers maar verder speelt het leven van 
de rivierdonderpad zich af op enkele vierkante meters. De oevers van het plangebied 
en daarbuiten waar een holle zandige oever aanwezig is en / of objecten zoals stenen 
en hout liggen hebben een functie als permanent leefgebied waar ook de 
voortplanting en de eileg plaatsvindt. Het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren is 
aangewezen als leefgebied voor de rivierdonderpad. De betekenis van het plangebied 
voor de rivierdonderpad in het licht van het Natura 2000-gebied is beschreven in 
Gyimesi & Heunks (2013). 
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Tijdens het veldbezoek in september is de beschermde aal buiten het plangebied 
gevangen (Tabel 2 Flora- en faunawet). Het dier van 30 centimeter lengte was 
aanwezig in een holle oever met veel wortels en waterplanten bij de haven van het 
Aquacentrum. Dit is het enige exemplaar dat is waargenomen. In mei 2013 zijn in de 
Randmeren 390.000 pootalen uitgezet. Mogelijk betreft het waargenomen dier een 
van de uitgezette alen. De oeverlijnen van het plangebied zijn slechts ten dele 
geschikt als tijdelijke verblijfplaats voor de aal. Alleen de locaties met veel stenen, 
wortels en waterplanten worden waarschijnlijk gebruikt door de aal. De functie van de 
oevers in het plangebied voor de aal is tijdelijke verblijfplaats en foerageergebied voor 
jonge dieren. Voortplanting vindt niet plaats in het Veluwemeer. 
Er zijn bij de bemonstering van de oevers nog twee andere soorten vis gevangen, 
baars en blankvoorn. Deze soorten zijn niet beschermd door de Flora- en faunawet. 
 

 

Figuur 3.1. Rivierdonderpad gevangen in de oeverlijn van De Ral. 
 
Amfibieën 
Uit de gegevens van de NDFF blijkt dat de bruine kikker in de omgeving van het 
plangebied voorkomt. De bruine kikker staat in Tabel 1 van de Flora- en faunawet. 
Waarnemingen van andere soorten amfibieen in de omgeving van het plangebied zijn 
niet aanwezig in de NDFF. Aangenomen wordt dat er wel andere soorten van Tabel 1 
van de Flora- en faunawet voorkomen zoals gewone pad en bastaard kikker. 
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieen waargenomen. In het plangebied is 
voldoende geschikt landbiotoop aanwezig. Het ontbreekt echter aan geschikt 
voortplantingswater. De oevers van het Veluwemeer zijn ongeschikt voor de eileg en 
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de opgroei van larven. Zowel eieren en larven worden gepredeerd door watervogels 
en vissen. Binnendijks is het leefgebied voor amfibieen veel geschikter. Hier bevinden 
zich geschikte voortplantingswateren in combinatie met een groot oppervlakte aan 
gevarieerd landbiotoop. 
Incidenteel kunnen soorten van Tabel 1 van de Flora- en faunawet in het gebied 
voorkomen zoals gewone pad en bruine kikker. Het plangebied heeft geen functie als 
voortplantings- of overwinteringslocatie voor deze soorten. 
 
Reptielen 
In de gegevens van de NDFF zijn voor het plangebied en de omgeving geen 
waarnemingen van beschermde soorten reptielen gevonden. Zover bekend komen in 
de regio van het plangebied geen populaties van beschermde soorten reptielen voor. 
Het plangebied heeft geen functie voor beschermde soorten reptielen. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
In de gegevens van de NDFF zijn voor de regio van het plangebied waarnemingen 
aanwezig van egel, mol, ree, vos, eekhoorn, bever en boommarter. De bever en de 
boommarter staan in Tabel 3 van de Flora- en faunawet. De eekhoorn in Tabel 2 en 
de overige soorten in Tabel 1 van de Flora- en faunawet. 
Tijdens het veldbezoek zijn in deelgebied Bremerbaai holen en keutels van konijn 
gevonden. Het konijn komt hier algemeen voor en begraast waarschijnlijk de open 
grazige vegetatie in het recreatiegedeelte en op de dijkhelling. Op eiland De Ral zijn 
gangen en hopen van de mol aanwezig en is een dood exemplaar van de 
bosspitsmuis gevonden. Het konijn, de mol en de bosspitsmuis staan in Tabel 1 van 
de Flora- en faunawet. In het plangebied en omgeving komen waarschijnlijk ook 
andere soorten zoogdieren voor van Tabel 1 van de Flora- en faunawet waaronder 
marters en muizen. Hieronder wordt alleen ingegaan op de functie van het plangebied 
voor soorten van Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. 
In de bosgebieden langs het Veluwemeer komt de eekhoorn voor (zoogdieratlas.nl). 
De waarneming uit de NDFF is gedaan net ten westen van het Aquacentrum buiten 
het plangebied. In het plangebied zijn niet voldoende voedselbomen aanwezig om als 
geschikt leefgebied te functioneren. Er staan slechts enkele jonge zomereiken. 
Naaldbomen ontbreken grotendeels. Er zijn geen sporen en nesten van de eekhoorn 
gevonden in het plangebied. Het plangebied heeft geen functie voor de eekhoorn. 
De bever komt in de omgeving van het plangebied voor, zowel in de oevers van het 
Veluwemeer en binnendijks (zoogdieratlas.nl). Op verschillende plaatsen in de 
oeverlijn van het plangebied staan eetbare struiken en bomen voor de bever. Er zijn 
echter geen (knaag)sporen en verblijfplaatsen van de bever gevonden in het 
plangebied. Het plangebied heeft momenteel geen functie voor de bever. Wellicht is er 
voor de bever teveel verstoring in het plangebied door recreanten en vissers en zijn er 
vergelijkbare en geschiktere leefgebieden nabij. 
De waarneming van de boommarter uit de NDFF is afkomstig van het bosgebied ten 
noordoosten van Bremerbaai bij de Ellerslenkweg. In de bomen in het plangebied zijn 
geen holen gevonden die geschikt zijn als verblijfplaats voor de boommarter. Er zijn 
geen krabsporen, prooiresten en uitwerpselen gevonden van marters. Het eiland De 
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Ral ligt te ver van het vaste land en is te klein om als leefgebied te functioneren voor 
de boommarter. In deelgebied Bremerbaai is het bos waarschijnlijk te jong en vindt er 
teveel verstoring plaats door recreanten om interessant te zijn als leefgebied. 
Aangenomen wordt dat het plangebied geen betekenis heeft voor de boommarter. 
 
Vleermuizen 
In de gegevens van de NDFF zijn voor de regio van het plangebied waarnemingen 
aanwezig van gewone dwergvleermuis, meervleermuis en ruige dwergvleermuis. De 
waarnemingen van deze soorten zijn gedaan aan de westzijde van het plangebied. 
Mogelijk komen ook de soorten watervleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger voor 
(zoogdieratlas.nl). Tijdens het veldonderzoek in september is geen onderzoek gedaan 
naar vleermuisactiviteit. In het plangebied is gezocht naar geschikte verblijfplaatsen 
en is gelet op geschikte foerageergebieden en lijnvormige verbindingen die als 
vliegroute tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden kunnen functioneren.  
Verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, laatvlieger en de meervleermuis 
bevinden zich vrijwel altijd in gebouwen. Het plangebied heeft voor deze drie soorten 
geen functie als verblijfplaats. De ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en 
watervleermuis gebruiken onder andere bomen met holten, spleten en losse schors 
als verblijfplaats. In het deelgebied Bremerbaai zijn voor boombewonende soorten 
vleermuizen geen geschikte verblijfplaatsen aanwezig. Er staan slechts enkele oudere 
exemplaren van grauwe abeel en de stammen van deze exemplaren hebben geen 
holten, spleten of losse schors die voor vleermuizen geschikt zijn als verblijfplaats. Op 
eiland De Ral staan oudere populieren met losse schors en diepe groeven in de bast 
(zie figuur 3.2). Deze bomen kunnen door ruige dwergvleermuis als tijdelijke 
verblijfplaats, paarverblijf en overwinteringslocatie worden benut. Er zijn geen 
aanwijzingen gevonden voor daadwerkelijk gebruik van de potentiële verblijfplaatsen. 
Het aantal geschikte verblijfplaatsen in bomen voor rosse vleermuis en 
watervleermuis is gering. Er zijn in de bomen weinig diepe, ingerotte spleten 
waargenomen en slechts een enkele oude spechtenholte in een afgebroken dode tak 
van een boom.  
Het plangebied en omgeving biedt voor vleermuizen geschikt foerageergebied. Dieren 
kunnen rondom en tussen de aanwezige vegetatie jagen op vliegende insecten. De 
Bremerbergdijk en de nabijgelegen vegetatie kan worden benut als lijnvormige 
beschutte vliegroute. Het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren is aangewezen als 
leefgebied voor de meervleermuis. De betekenis van het plangebied voor de 
meervleermuis in het licht van het Natura 2000-gebied is beschreven in Gyimesi & 
Heunks (2013). 
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Figuur 3.2.  Grote populier op het eiland De Ral met diepe groeven in de bast en 

een enkele spechtenholte. 
 
Vogels met jaarrond beschermde nestplaats2  
In de gegevens van de NDFF zijn voor de omgeving van het plangebied 
waarnemingen van territoria aanwezig van buizerd, havik en sperwer. Geen van deze 
territoria zijn gelokaliseerd in het plangebied. Voor andere soorten waarvan de 
nestplaats jaarrond beschermd is heeft het plangebied geen functie als broedbiotoop. 
Geschikte nestbomen voor roofvogels konden tijdens het veldonderzoek goed worden 
geïnspecteerd omdat de kronen open waren en niet geheel dichtgegroeid met blad. Er 
zijn in het plangebied en omgeving geen nesten en plukplaatsen van roofvogels 
gevonden. 

                                                        
2 Op grond van door het ministerie van LNV verstrekte handreikingen worden nesten van de volgende 
soorten als jaarrond beschermde nestplaatsen beschouwd: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele 
kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, wespendief, 
zwarte wouw. 
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 4 Effecten op beschermde flora en fauna 

In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op soorten van Tabel 2 en 3 van de Flora- en 
faunawet waar het plangebied (mogelijk) een functie voor heeft. Het betreft de 
soortgroepen vissen en vleermuizen. Voor wat betreft overige soortgroepen kunnen 
effecten op voorhand worden uitgesloten omdat het plangebied geen functie heeft 
voor relevante beschermde soorten uit deze groepen. Effecten van de voorgenomen 
ingreep op de instandhoudingsdoelstellingen die gelden voor de rivierdonderpad en 
meervleermuis zijn beschreven in (Gyimesi & Heunks, 2013). 
 
Vissen 
De rivierdonderpad komt voor in de oevers van beide deelgebieden. De vissen zijn het 
gehele jaar aanwezig, het plangebied heeft een functie als permanent leefgebied (zie 
§ 3.2). Maatregelen in het plangebied die betrekking hebben op oevers hebben een 
negatief effect op het leefgebied van de rivierdonderpad. Het betreft de volgende 
maatregelen: 
- de uitbreiding van het bestaande strand; 
- aanleg van een speeleiland; 
- de aanleg van golfbrekers om het zandstrand te fixeren; 
- de realisatie van een pier met aanlegsteiger in het Veluwemeer; 
- aanbrengen van kunstobjecten (landmarken); 
- herinrichting eiland de Ral (zover dat betrekking heeft op de oever). 
 
De maatregelen kunnen leiden tot verstoring en permanante aantasting van het 
leefgebied en het doden van exemplaren van de rivierdonderpad. 
 
Voor wat betreft de aal kunnen de genoemde maatregelen in de oevers ook negatieve 
effecten veroorzaken. Het aantal dieren dat in de oeverlijn verblijft is vergeleken met 
de rivierdonderpad veel lager en de dieren zijn niet permanent aanwezig en niet 
afhankelijk van de specifieke locatie. Bovendien zijn alen in staat weg te zwemmen 
van de werkzaamheden en in staat zelfstandig ander geschikt leefgebied te bereiken 
mits de maatregelen zorgvuldig worden uitgevoerd. De effecten op aal zijn naar 
verwachting minder groot in vergelijking met effecten op de rivierdonderpad. 
 
De maatregelen kunnen voor de rivierdonderpad leiden tot overtreding van 
verbodsbepalingen van de Flora-en faunawet. Het betreft de artikelen 9 en 11 van de 
Flora- en faunawet, verbodsbepalingen doden van beschermde diersoorten en het 
verstoren en aantasten van vaste rust- en verblijfplaatsen. 
 
Effecten kunnen worden voorkomen of gemitigeerd als vooraf aan de maatregelen 
vervangend leefgebied voor de rivierdonderpad wordt aangelegd en daarnaast 
zorgvuldig wordt gewerkt. Dat betekent dat de aanwezige rivierdonderpadden worden 
weggevangen door een deskundige voordat de maatregel wordt uitgevoerd en worden 
uitgezet in het nieuwe leefgebied. De pier met aanlegsteiger, de kunstobjecten en de 
golfbrekers kunnen mogelijk functioneren als vervangend leefgebied voor de 
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rivierdonderpad. Onder de waterspiegel kunnen rondom deze objecten geschikte 
verblijfplaatsen worden ingericht bestaande uit stenen blokken en hout. Vissen 
kunnen verblijfplaatsen vinden onder en tussen deze objecten. Aandachtspunt is dat 
het vervangend leefgebied functioneel is voordat de huidige verblijfplaatsen worden 
verwijderd. Als op deze manier gewerkt wordt zijn er ecologisch geen negatieve 
gevolgen van de ingreep voor de rivierdonderpad. De zorgvuldige manier van werken 
en de realisatie van vervangend leefgebied zorgt dat voor de aal geen negatieve 
effecten optreden. 
 
Vleermuizen 
Het plangebied heeft in de huidige situatie hoogstwaarschijnlijk een functie als 
foerageergebied voor vleermuizen. De Bremerbergdijk kan voor vleermuizen van 
betekenis zijn als vliegroute (zie § 3.2). De maatregelen hebben geen negatief effect 
op deze functies voor vleermuizen. De aanwezige vegetatie wordt alleen gedund en 
niet grootschalig gekapt, de lijnvormige structuur van de dijk blijft gehandhaafd en de 
elementen die mogelijk een functie hebben als foerageergebied worden in de nieuwe 
situatie niet verlicht.  
Op het eiland De Ral zijn mogelijk verblijfplaatsen aanwezig van vleermuizen in 
bomen. Dit is het meest aannemelijk voor de ruige dwergvleermuis. Het kappen van 
deze bomen heeft tot gevolg dat het schaarse aanbod van verblijfplaatsen op het 
eiland afneemt en dat verblijfplaatsen worden weggenomen. De potentiële 
verblijfplaatsen bevinden zich alleen in oudere bomen die midden op het eiland staan. 
Op 50 meter van de oeverlijn zijn op het eiland geen oudere bomen met potentiële 
verblijfplaatsen aanwezig. Indien de oude bomen gespaard kunnen worden worden er 
geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetast en is van negatieve effecten geen 
sprake.  
Als er bomen met potentiële verblijfplaatsen gekapt moeten worden om de ingreep 
mogelijk te maken is het nodig om maatregelen te treffen waarmee het aanbod van 
verblijfplaatsen voor de ruige dwergvleermuis op het eiland niet afneemt (zie § 5.2). 
Het uitvoeren van aanvullend vleermuisonderzoek is niet nodig omdat de maatregelen 
zorgen dat er geen afname is van het aanbod van verblijfplaatsen. Op basis van het 
aantal bomen met verblijfplaatsen dat gekapt moet worden en de mogelijkheid om 
nieuwe verblijfplaatsen te realiseren op het eiland in de vorm van vleermuiskasten kan 
worden bepaald of een ontheffing van de Flora- en faunawet voor de ruige 
dwergvleermuis nodig is om de ingreep te realiseren. 
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 5 Conclusies en aanbevelingen 

 5.1 Conclusies 

De conclusies zijn opgesteld op basis van de huidige ter beschikking staande kennis 
en inschattingen van deskundigen.  
- Voor de ingreep is een ontheffing van artikel 11 van de Flora- en faunawet nodig 

voor de rivierdonderpad. Door zorgvuldig te werken wordt voorkomen dat er 
vissen worden gedood, ontheffing van artikel 9 is niet nodig. 

- Bij werkzaamheden aan de oever zal rekening moeten worden gehouden met de 
rivierdonderpad en aal. Om het werk in overeenstemming met de Flora- en 
faunawet uit te voeren is nodig om vervangend leefgebied te creëren en 
zorgvuldig te werken. 

- Op het eiland De Ral bevinden zich potentiële verblijfplaatsen voor de ruige 
dwergvleermuis in bomen. Als de bomen gespaard kunnen worden ontstaan er 
geen negatieve effecten op de ruige dwergvleermuis. Als de bomen gekapt 
moeten worden is het nodig maatregelen te treffen waarmee het aanbod aan 
verblijfplaatsen behouden blijft op het eiland. Als het aanbod aan verblijfplaatsen 
niet afneemt en voorkomen wordt dat er vleermuizen aanwezig zijn in bomen die 
gekapt worden is een ontheffing van de Flora- en faunawet niet nodig voor de 
ruige dwergvleermuis. 

- Bij de uitvoer van de maatregelen moet rekening worden gehouden met het 
broedseizoen. De beplanting is van betekenis als broedgebied voor algemene 
soorten broedvogels. 

- In het plangebied komen verschillende soorten planten en dieren voor van Tabel 1 
van de Flora- en faunawet. Voor soorten uit deze beschermingscategorie geldt 
een vrijstelling van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet voor ingrepen in 
het kader van ruimtelijke ontwikkeling. 

 5.2 Aanbevelingen 

Mitigatie 
Voor de rivierdonderpad is het nodig vooraf aan de ingreep vervangend biotoop aan te 
leggen. Mogelijk kan dit vervangend leefgebied tijdig worden gerealiseerd binnen de 
bestaande plannen. Aanbevolen wordt om na een verkenning van de mogelijkheden 
een activiteitenplan op te stellen waarin de mitigerende maatregelen zijn uitgewerkt. 
Met dit activiteitenplan kan de ontheffing van artikel 11 van de Flora- en faunawet 
worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. De aal profiteert ook van de maatregelen 
die voor de rivierdonderpad worden genomen. 
 
Als er bomen met verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis gekapt moeten 
worden kan het verlies van deze verblijfplaatsen mogelijk worden opgevangen door 
het plaatsen van vervangende verblijfplaatsen voorafgaande aan de kap. 
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Ontheffingsaanvraag artikel 11 Flora- en faunawet 
De eventuele aanvraagprocedure van een Flora- en faunawet ontheffing bij het 
Ministerie van EZ voor de rivierdonderpad en de ruige dwergvleermuis duurt minimaal 
vier maanden. Aanbevolen wordt om zodra bekend is dat de in dit rapport getoetste 
ingreep doorgaat te bepalen of een ontheffing nodig is voor de ruige dwergvleermuis, 
een activiteitenplan te laten opstellen en de ontheffing aan te vragen. 
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Bijlage 1 Wettelijk kader 

 1.1 Flora- en faunawet 

Het doel van de Flora- en faunawet is het instandhouden en beschermen van in het 
wild voorkomende planten- en diersoorten. De Flora- en faunawet kent zowel een 
zorgplicht als verbodsbepalingen.  
De zorgplicht geldt te allen tijde voor alle in het wild levende dieren en planten en hun 
leefomgeving, voor iedereen en in alle gevallen.  
De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het ‘nee, tenzij’ principe. Dat betekent dat 
alle schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten in 
principe verboden zijn (zie kader).  
 

Verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet (verkort) 
Artikel 8: Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op een andere 

manier van de groeiplaats verwijderen van beschermde planten. 
Artikel 9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen of met het oog daarop opsporen van 

beschermde dieren. 
Artikel 10: Het opzettelijk verontrusten van beschermde dieren. 
Artikel 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van beschermde dieren. 
Artikel 12: Het zoeken, beschadigen of uit het nest halen van eieren van beschermde dieren. 
Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van beschermde planten en 

dieren. 

 
Artikel 75 bepaalt dat vrijstellingen en ontheffingen van deze verbodsbepalingen 
kunnen worden verleend. Het toetsingskader hiervoor is vastgelegd in het 
Vrijstellingenbesluit. Er gelden verschillende regels voor verschillende categorieën 
werkzaamheden.  
Er zijn vier beschermingsregimes corresponderend met vier groepen beschermde 
soorten (tabellen 1 t/m 3 en vogels, AmvB art. 753). 
 
Tabel 1. De algemene beschermde soorten 
Voor deze soorten geldt een vrijstelling van verbodsbepalingen bij werkzaamheden in 
het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en bestendig gebruik en beheer. 
Ontheffing ten behoeve van andere activiteiten kan worden verleend, mits de gunstige 
staat van instandhouding niet in het geding is (‘lichte toetsing’). 
Tabel 2. De overige beschermde soorten 
Voor deze soorten geldt een vrijstelling van verbodsbepalingen bij werkzaamheden in 
het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting en van bestendig gebruik en 

                                                        
3 Voor soortenlijsten zie: Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in 
verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen. 23 februari 
2005. 
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beheer, als op basis van een door de minister van EZ goedgekeurde gedragscode 
wordt gewerkt. Anders is ontheffing noodzakelijk, na lichte toetsing. 
Tabel 3.  De strikt beschermde soorten 
Dit zijn de planten- en diersoorten vermeld in Bijlage 1 van het Vrijstellingenbesluit of 
in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Uit recente jurisprudentie blijkt dat de regels voor 
de Habitatrichtlijnsoorten nog strikter zijn4. 
Voor bestendig gebruik en beheer geldt voor de soorten van Bijlage 1 van het 
Vrijstellingenbesluit een vrijstelling van verbodsbepalingen, mits men werkt op basis 
van een door de minister van EZ goedgekeurde gedragscode. Voor ruimtelijke 
ingrepen is altijd een ontheffing op grond van artikel 75 van de Flora- en faunawet 
noodzakelijk. Deze kan worden verleend na een uitgebreide toetsing (zie onder). 
Voor de soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt hetzelfde regime, met één 
grote beperking. Ontheffing of vrijstelling kan niet worden verleend voor ruimtelijke 
ingrepen en bestendig beheer en gebruik, behalve op grond van dwingende redenen 
van groot openbaar belang, van het belang van het milieu, de openbare veiligheid, de 
volksgezondheid of de bescherming van wilde flora en fauna. Voor deze groep 
soorten kan overigens geen vrijstellingen worden verleend voor artikel 10 
(verontrusting). 
 
Vogels. 
Alle inheemse vogels zijn strikt beschermd. Ontheffing of vrijstelling kan alleen worden 
verkregen op grond van openbare veiligheid, volksgezondheid of bescherming van 
flora en fauna. De Vogelrichtlijn noemt zelfs ‘dwingende redenen van groot openbaar 
belang’ niet als grond5. 
Dat betekent dat in beginsel alle activiteiten die kunnen leiden tot verstoring of 
vernietiging van in gebruik zijnde nesten buiten het broedseizoen moeten worden 
uitgevoerd. 
Het ministerie heeft een lijst gemaakt van soorten die hun nest doorgaans het hele 
jaar door of telkens opnieuw gebruiken. Deze nesten zijn jaarrond beschermd6. 
 
De uitgebreide toetsing houdt in dat ontheffing alleen kan worden verleend als: 
1. Er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van 

de soort; 
2. Er geen andere bevredigende oplossing voorhanden is; 
3. Er sprake is van een in of bij wet genoemd belang; 
4. Er zorgvuldig wordt gehandeld.  
Zorgvuldig handelen betekent het actief optreden om alle mogelijke schade aan een 
soort te voorkomen, zodanig dat geen wezenlijke negatieve invloed op de relevante 
populatie van de soort optreedt.  

                                                        
4 Zie uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 21 januari 2009 zaaknr. 
200802863/1 en 13 mei 2009 nr. 200802624/1), en Rechtbank Arnhem, 27 oktober 2009 zaaknr. AWB 
07/1013. Zie tevens de brief van het ministerie van LNV d.d. 26 augustus 2009 onder kenmerk 
ffw2009.corr.046 en de Uitleg aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en faunawet. 
5 Zie vorige voetnoot. 
6 Zie de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet ruimtelijke 
ingrepen, ministerie van LNV, augustus 2009. 
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In veel gevallen kan voorkomen worden dat een ontheffing nodig is, als mitigerende 
maatregelen er voor zorgen dat de functionele leefomgeving van dieren in tact blijft. 
Vooral voor soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en vogels is dit cruciaal 
(omdat er alleen ontheffing kan worden verkregen na zware toetsing). 

 1.2 Wabo en omgevingsvergunning 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 van 
kracht geworden. De Wabo voegt een groot aantal (circa 25) vergunningen, 
ontheffingen en andere toestemmingen samen tot één omgevingsvergunning. De 
omgevingsvergunning is nodig voor het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen, zoals 
sloop, bouw, aanleg en gebruik, als die een plaatsgebonden karakter hebben en dat 
van invloed kunnen zijn op de “fysieke leefomgeving”. Dit omvat alle fysieke waarden 
in de leefomgeving, zoals milieu, natuur, landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden. 
Als hoofdregel kent de Wabo het bevoegd gezag toe aan B&W van de gemeente waar 
het project (in hoofdzaak) zal worden uitgevoerd. Voor projecten van provinciaal 
belang kunnen GS het bevoegd gezag zijn, voor projecten van nationaal belang een 
minister. 
De ontheffing Flora- en faunawet die voor een ruimtelijke ingreep nodig kan zijn, kan 
worden “aangehaakt” bij de omgevingsvergunning. Dat wil zeggen dat bij een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning ook een toetsing aan Ffwet moet worden 
gevoegd. De aanvraag wordt dan aan het bevoegde gezag (Ffwet: Ministerie van EZ) 
voorgelegd. Die zal dan toestemming geven in de vorm van een Verklaring van geen 
bedenkingen (Vvgb). De inhoudelijke toetsing zal niet veranderen. 
Op aanvragen voor een omgevingsvergunning, die mede betrekking hebben op Flora- 
en faunawet is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. 
Overigens kan een ontheffing Ffwet ook los van de omgevingsvergunning worden 
aangevraagd. Dat dient dan wel te gebeuren vóórdat de omgevingsvergunning wordt 
aangevraagd. 
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