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1
1.1

Inleiding
Aanleiding

Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion), is voornemens om in 2018 een diepboring uit te
voeren op de locatie Waalwijk Zuid aan de Ruilverkavelingsweg te Loon op Zand (gemeente Loon op
Zand, provincie Noord-Brabant), ten zuidoosten van Loon op zand.
Voorliggend rapport beschrijft een toetsing aan de Wet natuurbescherming van een boring naar een
ondergronds gasvoorkomen. De boring vindt plaats vanaf een bestaande locatie en vanuit een bestaande
put. Hiermee zijn direct permanente effecten op beschermde natuurwaarden door verlies van leefgebied
niet aan de orde. Echter, negatieve effecten op beschermde flora en fauna en gebieden zijn niet op
voorhand uit te sluiten, omdat er externe effecten als gevolg van licht, geluid en stikstofdepositie zijn
voorzien tijdens de aanlegfase. Dit kan leiden tot overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van
beschermde soorten of gebieden in het kader van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) en het
Natuurnetwerk Brabant (hierna: NNB). Om te bepalen welke beschermde soorten en gebieden
voorkomen, welke eventuele vervolgstappen nodig zijn en of deze variant vergunbaar is, is voorliggende
natuurtoets uitgevoerd.

1.2

Doel van dit rapport & afbakening

Dit rapport geeft een indruk van de planlocatie. Daarnaast geeft dit rapport inzicht in beschermde soorten
en gebieden in de invloedssfeer van de voorgenomen ontwikkeling. Hiermee kan worden beoordeeld of
het overtreden van de verbodsbepalingen uit de Wnb aan de orde kan zijn en of de voorgenomen activiteit
haalbaar is op deze locatie.
Vanuit de kaders van de gebiedsbescherming wordt een beknopte voortoets uitgevoerd. Deze brengt in
kaart of (significant) negatieve effecten ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura
2000-gebieden met zekerheid kunnen worden uitgesloten. Ook wordt beoordeeld of vanuit de kaders van
het Natuurnetwerk Brabant (het NNB, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur) maatregelen noodzakelijk
zijn.
Deze rapportage dient in de eerste plaats als input voor de Aanmeldnotitie M.e.r en de daarop volgende
Wabo vergunning die nodig is om de activiteit uit te kunnen voeren. Het rapport kan verder tevens dienen
als onderbouwing bij een eventuele aanvraag van een ontheffing en/of vergunning op de Wnb. In deze
rapportage staat aangegeven of vervolgonderzoek nodig is, mitigerende en/of compenserende
maatregelen genomen kunnen of moeten worden. Verder staat aangegeven of er eventueel ontheffing
en/of vergunning noodzakelijk is in het kader van de Wnb.

1.3

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een beknopt overzicht van het wettelijk kader. Hoofdstuk 3 geeft de aard van het plan
en de ligging van de planlocatie weer. De werkwijze wordt besproken in hoofdstuk 4. De resultaten van
het veldbezoek zijn eveneens opgenomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat in op beschermde gebieden
binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden. De effecten van de werkzaamheden tijdens de boring
worden beschreven in hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 worden mitigerende maatregelen nader beschreven,
zonder daarbij per definitie uitputtend te zijn. Hoofdstuk 8 geeft tenslotte een algemene eindconclusie en
gaat in op de noodzaak voor een ontheffing of vergunning, aanvullende maatregelen en eventueel
vervolgonderzoek naar aanwezigheid van en gebruik door beschermde soorten.
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2
2.1

Juridisch en beleidskader
Inleiding Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en vervangt sindsdien de
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet bevat regels voor de
bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten en de belangrijkste natuurgebieden in
Nederland. Daarnaast bevat de wet onder meer bepalingen over de jacht en over houtopstanden.
Naast de bescherming van natuur en biodiversiteit voorziet de Wet natuurbescherming in de
decentralisatie van taken en bevoegdheden en de vereenvoudiging van regelgeving. De Europese
regelgeving, met name de Vogel- en Habitatrichtlijn, vormt het kader en het uitgangspunt van deze wet.
Het instrumentarium van de Wet natuurbescherming sluit aan op het huidige omgevingsrecht en de
toekomstige Omgevingswet.
De uitwerking van de wet is vastgelegd in de regeling en het besluit natuurbescherming1. De provincie
Noord-Brabant, waar dit project plaatsvindt, heeft reeds een verordening hiertoe vastgesteld2.
De Wet natuurbescherming kent naast de algemene zorgplicht (artikel 1.11) nog drie hoofdstukken die
van belang zijn voor ruimtelijke ingrepen. Dit betreft hoofdstuk 2 (Natura 2000-gebieden), hoofdstuk 3
(Soorten) en hoofdstuk 4 (Houtopstanden). Van deze hoofdstukken worden hoofdstuk 2 (Natura 2000) en
hoofdstuk 3 (Soorten) nader toegelicht.

2.2

Gebiedsbescherming

In het kader van gebiedsbescherming voorziet het Rijk in een Nationale Natuurvisie, waarin kaders en
ambities op nationaal niveau zijn geschetst. Genoemde kaders en ambities worden door de afzonderlijke
provincies doorvertaald naar een Provinciale Natuurvisie. Deze heeft als doel om de landelijke staat van
instandhouding van gebieden en soorten te realiseren, instandhouding van het Natuurnetwerk Nederland
op eigen grondgebied te waarborgen en (als een provincie dat wil) beleid vast te leggen ten aanzien van
bijzondere provinciale natuurgebieden. Tot slot dienen landschap en cultuurhistorie ook een integraal
onderdeel van de Provinciale Natuurvisie te zijn.
Bescherming van gebieden verloopt over twee sporen, namelijk via de Wet natuurbescherming voor
Natura 2000-gebieden en via een planologisch beschermingsregime voor het Natuurnetwerk Nederland,
de voormalige EHS (hierna: NNN). Hieronder worden beiden beknopt toegelicht.

2.2.1

Natura 2000

Hoofdstuk 2 van de Wnb richt zich op de gebieden die zijn aangewezen op basis van de Vogel- en
Habitatrichtlijn. Met deze Europese richtlijnen worden habitats en soorten van Europees belang
beschermd. Deze gebieden staan bekend als Natura 2000-gebieden. Naast beschermde Natura 2000gebieden was er vroeger ook sprake van Beschermde Natuurmonumenten. Deze zijn niet meer als
zodanig beschermd en zijn, indien zij niet zijn opgenomen in een Natura 2000-gebied, al dan niet onder
het NNN geschaard en als zodanig planologisch beschermd.
Om schade aan de natuurwaarden waarvoor Natura 2000-gebieden zijn aangewezen (of momenteel nog
zijn aangemeld), te voorkomen, bepaalt de Wnb dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van
habitats
kunnen
verslechteren
of
die
een
verstorend
effect
kunnen
hebben
op
1
2

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6933.html
Provinciaal blad, nr. 3130, gepubliceerd op 18 juli 2017
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instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden niet mogen plaatsvinden zonder vergunning
(conform artikelen 2.7, 2.8 en 2.9 van de Wnb). In Aanwijzingsbesluiten wordt door het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de bescherming van de Natura 2000-gebieden juridisch
vastgelegd. Centraal in de Aanwijzingsbesluiten staan de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien van
leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties van in het wild levende plant- en diersoorten, waarvoor het
betreffende gebied is aangewezen.
De instandhoudingsdoelstellingen ofwel Natura 2000-doelen, geven een concretisering van de
hoofddoelstelling van het Natura 2000-netwerk voor Nederland. Instandhoudingsdoelstellingen zijn gericht
op het in gunstige staat van instandhouding brengen of houden van habitattypen en soorten. In de Natura
2000-beheerplannen wordt aangegeven hoe de beheerders deze doelen willen realiseren.
Het aanwijzingsbesluit definieert naast de instandhoudingsdoelstellingen de precieze omvang en
begrenzing van het aangewezen gebied. Provincies en Rijksoverheid zijn verantwoordelijk voor de
realisatie van maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken. Aanwijzingsbesluiten
hebben een onbepaalde looptijd en worden vastgesteld door de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).
Let wel, niet alleen activiteiten binnen de grenzen van een Natura 2000-gebied kunnen invloed hebben op
de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied, ook activiteiten buiten het gebied kunnen de waarden in
een gebied beïnvloeden. Dit wordt ‘externe werking’ genoemd. Externe werking treedt op wanneer er,
ongeacht de locatie, een effectgebied ontstaat als gevolg van het optreden van ruimtelijke overlap tussen
een invloedgebied van een instandhoudingsdoelstelling en een invloedgebied van een activiteit die
plaatsvindt buiten een Natura 2000-gebied en waarvoor de instandhoudingsdoelstelling gevoelig is. Voor
de vergunningverlening betekent dat ook voor activiteiten buiten het gebied getoetst dienen te worden in
het kader van de Wnb.
Programma aanpak stikstof
Per 1 juli 2015 is de Nbwet 1998 aangepast waarbij de Programma aanpak stikstof (hierna: PAS) in
werking is getreden. De PAS is per 1 januari 2017 in de Wnb opgenomen. De PAS heeft onder andere als
doel de vergunningverlening voor initiatieven die stikstofdepositie veroorzaken vlot te trekken.
In de PAS zijn 117 Natura 2000-gebieden opgenomen waarvan de habitattypen en/of leefgebieden van
soorten stikstofgevoelig zijn. In de overige Natura 2000-gebieden is op dit moment geen sprake van een
stikstofprobleem.
Per stikstofgevoelig Natura 2000-gebied is een herstelstrategie en passende beoordeling opgesteld
waarmee onderbouwd is in hoeverre ontwikkelruimte voor stikstof beschikbaar is. De ontwikkelruimte is
verdeeld over vier componenten:
a) Autonome groei: stikstofruimte verbonden aan algemene autonome ontwikkeling voor wonen en
verkeer (zonder vergunning);
b) Stikstofruimte voor prioritaire projecten van nationaal belang: voorbeelden zijn MIRT projecten
waaronder PHS Alkmaar-Amsterdam, defensie, luchthavenbesluiten et cetera. De grenswaarde is
1,00 mol N/ha/j3. (onder de grenswaarde volstaat melding; boven de grenswaarde vergunningplicht).
c) Stikstofruimte voor projecten onder de grenswaarde4 waarvoor een melding volstaat:
 grenswaarde 1,00 mol N/ha/j;
3

Zie Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof artikel 2 lid 3 en de daarin opgenomen verwijzing naar artikel 19kn Nbw
1998.
4
Zie Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof artikel 2 lid 3 en de daarin opgenomen verwijzing naar artikel 19kn Nbw
1998.
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bij benutting van 95% wordt grenswaarde van 1,00 mol N/ha/j verlaagd5 naar 0,05 mol N/ha/j en is
hetgeen onder d) van toepassing;
 bij een bijdrage onder de 0,05 mol N/ha/j is geen melding nodig;
d) Vrije ontwikkelruimte voor projecten > 1 mol N/ha/j (vergunningplicht); hiervoor is de ruimte beperkt,
de verdeling van de ruimte is afhankelijk van provinciale regels maar in principe geldt: wie het eerst
komt wie het eerst maalt.


De PAS geldt voor een periode van 6 jaar (2015-2021). Hierbij wordt de beschikbare depositieruimte
doorgaans in twee tijdvakken van elk 3 jaar uitgegeven. De provincie en ministerie van EZ hebben als
bevoegd gezag de mogelijkheid om de verdeling over de 6 jaren anders in te vullen.

2.2.2

Natuurnetwerk Nederland

Natuurgebieden worden planologisch beschermd via de provinciale Verordening Ruimte als
Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische hoofdstructuur). In de provincie Noord-Brabant
wordt specifiek gesproken over het Natuurnetwerk Brabant, kortweg het NNB. Hierna gaan we specifiek
verder op het NNB. Dit betreft een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones waar planten en
dieren duurzaam kunnen verblijven en/of zich kunnen verplaatsen. Voor een groot deel heeft het NNB
overlap met de Natura 2000-gebieden. Echter de wezenlijke kenmerken en waarden voor het NNB (en de
NNN) zijn breder dan de specifieke instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied. Het
Natuurnetwerk Brabant is op provinciaal niveau vastgesteld in de Structuurvisie Ruimtelijke Ontwikkeling
met verdere uitwerking in de Verordening Ruimte en Natuurbeheerplannen6.
De wezenlijke kenmerken en waarden zijn vastgelegd in de ambitiekaarten behorend tot het
(concept)Natuurbeheerplan van de provincie Noord-Brabant 2018 7. In het Natuurbeheerplan 2018 zijn
gebiedsbeschrijvingen toegevoegd die specifiek per gebied de wezenlijke kenmerken en waarden
toelichten.
Beschermingsregime Natuurnetwerk Brabant
Conform het NNN-toetsingskader (voorheen EHS-toetsingskader) dienen ingrepen die binnen en buiten
het NNB plaatsvinden getoetst te worden op effecten. Artikel 5 van de Verordening Ruimte (15 juli 2017,
provincie Noord-Brabant) stelt een toets van gebruik aangrenzend aan het natuurgebied verplicht stelt,
5

De verlaging geldt alleen voor projecten binnen dit segment en niet voor prioritaire projecten.
Natuurbeheerplannen worden jaarlijks geactualiseerd door Provinciale Staten.
7
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2017-4487.html; vastgesteld door GS op 6 oktober 2017 te ‘s-Hertogenbosch.
6
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voor zover het verstorende effecten als gevolg van licht, geluid en optische verstoring betreft. Wijzigingen
binnen het NNB zijn eveneens toetsingsplichtig.
Het NNN heeft, in tegenstelling tot Natura2000-

Voor ingrepen binnen de NNB die schade toebrengen aan of anderszins negatieve effecten hebben op de
waarden van een NNB-gebied geldt het zogenaamde “nee, tenzij regime”. Dit betekent dat ingrepen die
significant de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN aantasten niet zijn toegestaan, tenzij:
 er sprake is van een groot openbaar belang;
 er geen reële andere mogelijkheden zijn en;
 de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende effecten worden
gecompenseerd of;
 een activiteit of een combinatie van activiteiten die mede tot doel heeft de kwaliteit of kwantiteit van
de Ecologische Hoofdstructuur of de Ecologische Verbindingszone per saldo te verbeteren.

2.3

Soortbescherming

2.3.1

Beschermingsregimes

Hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming richt zich op de soortbescherming. De Wet
natuurbescherming kent drie algemene beschermingsregimes waarin de voorschriften van de
Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin
aanvullende voorschriften zijn gesteld voor de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke
voorschriften vallen, maar wel bescherming nodig hebben. Het gaat om de volgende
beschermingsregimes:
Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1)
Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de
Vogelrichtlijn).
Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (paragraaf 3.2)
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, Bijlage I of II bij het Verdrag van Bern
en Bijlage II bij het Verdrag van Bonn.
Beschermingsregime andere soorten (paragraaf 3.3).
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A en B van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de
bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten
voorkomend in Nederland.

2.3.2 Verbodsbepalingen
Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of
ontheffing van de verboden. De verbodsbepalingen in de paragrafen 3.1 en 3.2 zijn een-op-een
overgenomen uit de genoemde richtlijnen en verdragen en zijn uitsluitend van toepassing op de in deze
richtlijnen en verdragen genoemde soorten. De bepalingen in paragraaf 3.3 zien op de ‘nationale’ andere
soorten die zijn genoemd in de bijlagen A en B bij de Wnb. Hiervoor geldt een kleiner aantal
verbodsbepalingen.
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Tabel 2-1 Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
Beschermingsregime soorten
Vogelrichtlijn § 3.1

Beschermingsregime soorten
Habitatrichtlijn § 3.2

Beschermingsregime andere
soorten § 3.3

Art. 3.1 lid 1
Het is verboden in het wild levende
vogels opzettelijk te doden of te vangen.

Art. 3.5 lid 1
Het is verboden soorten in hun natuurlijk
verspreidingsgebied opzettelijk te doden
of te vangen.

Art. 3.10 lid 1a
Het is verboden soorten opzettelijk te
doden of te vangen.

Art. 3.1 lid 2
Het is verboden opzettelijk nesten,
rustplaatsen en eieren van vogels te
vernielen of te beschadigen, of nesten
van vogels weg te nemen.

Art. 3.5 lid 4
Het is verboden de
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen
van dieren te beschadigen of te vernielen

Art. 3.10 lid 1b
Het is verboden de vaste
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen
van dieren opzettelijk te beschadigen of
te vernielen.

Art. 3.1 lid 3
Het is verboden eieren te rapen en deze
onder zich te hebben.

Art. 3.5 lid 3
Niet van toepassing
Het is verboden eieren van dieren in de
natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.

Art. 3.1 lid 4 en lid 5
Het is verboden vogels opzettelijk te
storen, tenzij de storing niet van
wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort.

Art. 3.5 lid 2
Het is verboden dieren opzettelijk te
verstoren.

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Art. 3.5 lid 5
Het is verboden plantensoorten in hun
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk
te plukken en te verzamelen, af te
snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Art. 3.10 lid 1c
Het is verboden plantensoorten in hun
natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te verzamelen,
af te snijden, te ontwortelen of te
vernielen.

2.3.3

Ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden

Artikelen 3.3, 3.8 en 3.11 bevatten de ontheffings- en vrijstellingsmogelijkheden van de genoemde
verboden. Voor soorten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn kan alleen vrijstelling worden verleend op
basis van de in deze richtlijnen genoemde belangen (bijvoorbeeld openbare veiligheid of ter bescherming
van flora en fauna). Onder de Wet natuurbescherming geldt voor deze soorten een ontheffingsplicht,
behalve als het bevoegd gezag, de provincie of het ministerie van EZ, door middel van een zogenoemde
vrijstelling anders besluit. De bevoegdheid voor het verlenen van een ontheffing of vrijstelling is
overgeheveld naar de provincie8.
Voor de ‘andere soorten’ van artikel 3.10 kunnen provincies en het ministerie van EZ een algemene
vrijstelling van de vergunningplicht vaststellen middels een verordening. De provincie Noord-Brabant heeft
de provinciale verordening en vrijstelling vastgesteld. Voor ruimtelijke ingrepen geldt hierdoor een
vrijstelling van de ontheffingsplicht voor een aantal meer algemeen voorkomende soorten zoogdieren en
amfibieën. Let wel: voor kleine marterachtigen wezel, bunzing en hermelijn geldt per 1 oktober 2017 geen
vrijstelling meer in de provincie Noord-Brabant, in tegenstelling tot de meeste andere provincies.
Zorgplicht soortenbescherming
Voor alle planten en dieren (dus ook voor soorten, die niet zijn opgenomen in de Wnb) geldt de algemene
zorgplicht conform Wnb art. 1.11. Deze plicht houdt in dat een ieder ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen
voor alle in het wild levende planten en dieren en hun leefomgeving. Veelal komt de zorgplicht erop neer
dat tijdens werkzaamheden negatieve effecten op planten en dieren zoveel mogelijk moet worden
voorkomen en dat bij de inrichting aandacht moet worden besteed aan de realisatie van geschikt habitat
voor plant en dier.
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De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze
beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen
effecten mogen optreden, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat de
verstoring en eventueel de schade zo beperkt mogelijk is.
Opzettelijkheid
In de Wet natuurbescherming is voor veel verbodsbepalingen de term opzettelijk van toepassing. Nietopzettelijke handelingen waarbij verbodsbepalingen overtreden worden zijn niet verboden. Daarbij is
van belang dat het Europese Hof van Justitie in zijn jurisprudentie heeft bepaald dat onder opzet ook
voorwaardelijke opzet moet worden begrepen9: “Daarvan is sprake als iemand een handeling verricht
en daarbij bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen hebben
voor een dier of plant…”.
Wezenlijke invloed
Met de term ‘wezenlijke invloed’ wordt gedoeld op een wezenlijk negatieve invloed op een soort of
populatie. Om te bepalen of er sprake is van een wezenlijk (negatieve) invloed dienen de effecten van
de activiteiten of werkzaamheden op de populatie te worden onderzocht. Of hiervan sprake is hangt af
van de lokale, regionale, landelijke en Europese stand van de soort. Op welk van deze niveaus de
effecten op een soort moeten worden onderzocht, hangt af van de soort (zie voorbeelden). Er is geen
sprake van een wezenlijke invloed wanneer de populatie de mogelijke negatieve effecten van de
activiteiten of werkzaamheden zélf op een zodanige wijze (bijvoorbeeld doordat er voldoende
uitwijkmogelijkheden zijn naar een volwaardig leefgebied elders) teniet kan doen dat er geen invloed is
op de gunstige staat van instandhouding van de soort. In alle gevallen geldt proportionaliteit. Effecten
op een zeer zeldzame soort zullen op een lager niveau moeten worden bezien dan een zeer algemene
soort. Bij soorten die zich niet over grote afstanden kunnen verplaatsen, zoals amfibieën, reptielen,
planten en veel soorten insecten, is eerder sprake van een wezenlijk negatieve invloed dan bij soorten
die zich over grotere afstanden kunnen verplaatsen. Verder is van belang of het effect van tijdelijke of
permanente aard is. Van tijdelijke effecten kan een populatie van een soort zich over het algemeen
gemakkelijker herstellen dan wanneer het om een aanhoudend negatief effect gaat.

2.4

Bevoegd gezag

De provincies zijn in de meeste gevallen het bevoegde gezag voor het al dan niet verlenen van
vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Alleen bij ruimtelijke ingrepen
waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, is het rijk in de vorm van de minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd gezag. Dit betreffen handelingen en projecten in gebruik, beheer of
aanleg door het rijk, zoals hoofdwegen, spoorwegen, hoofdvaarwegen Tracéwet, waterkeringen, militaire
terreinen, gastransportnet, hoogspanningsleidingen, winning van delfstoffen, kustlijn, bepaalde visserij,
activiteiten Koninklijk Huis, etc.
Voor het onderhavige project is het Rijk het bevoegde gezag, omdat het project als doel heeft het winnen
van delfstoffen (aardgas) in zin van artikel 1 van de Mijnbouwwet.

9
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3

Beschrijving locatie, huidige activiteit en voorgenomen activiteit

De bestaande winningslocatie is gelegen in het gebied waarvoor op 17 juli 1989 de zogenaamde
“Winningsvergunning “Waalwijk” is verleend en is gesitueerd aan de Ruilverkavelingsweg, zuidoostelijk
van het dorp Loon op Zand. De Ruilverkavelingsweg is een fietsverbinding tussen Loon op Zand en
Udenhout en heeft daarnaast een ontsluitingsfunctie voor de aangelegen agrarische percelen.

Figuur 3-1: Ligging planlocatie, weergegeven in het rood. De blauwe stippellijn geeft het studiegebied weer ten aanzien van
beschermde flora en fauna. Bron topografie: ArcGIS Online

Met het gereserveerde ruimtebeslag voor de inrichting is tevens voorzien in het beschikbaar hebben van
voldoende ruimte voor het mogelijk opstellen van een affakkelinstallatie. Deze affakkelinstallatie zal,
indien noodzakelijk, voor testdoeleinden aan de gasput(ten) slechts tijdelijk worden geplaatst. Gedacht
dient hierbij te worden aan enkele malen gedurende de gehele gaswinningsperiode voor steeds een
periode van circa 14 dagen.
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Voorgenomen ingreep
Het voornemen is om met behulp van een mobiele installatie een diepboring uit te voeren op de locatie
Waalwijk South. Bij deze diepboring zal gebruik worden gemaakt van de bestaande putkelder met
conductor van de put WWS-02 (sidetrack boring). Met behulp van de uit te voeren diepboring wordt
verwacht een klein veld aan te boren, zodat het daarin aanwezige aardgas kan worden benut. Het
voornemen is in lijn met de doelstelling van het Nederlandse energiebeleid om gaswinning uit kleine
velden te bevorderen. De activiteiten die deel uit maken van het voornemen waarop de voorliggende
aanmeldingsnotitie betrekking heeft, bestaan uit:


Het aanvoeren en opstellen van een boortoren met bijbehorend equipment, materiaal en materieel;



Het met behulp van cement aan de bovenzijde afsluiten van de achterblijvende casing van de put
WS-01;



Het plaatsen van een ‘kick off plug’ van cement. Via deze plug zal de nieuwe boring worden
aangezet;



Het aanleggen van het boorgat (boren en casing aanbrengen);



Het verrichten van metingen aan het reservoir met behulp van instrumenten;



Het completeren van de put (installeren van de opvoerserie), indien de meetresultaten succesvol
zijn;



Het demonteren en afvoeren van de boortoren met bijbehorend equipment, materiaal en materieel;



Het afvoeren van afvalstoffen.

Voor de aanvoer van de boortoren met bijbehorend equipment, zoals kantoren, opslagvoorzieningen en
technische installaties zijn circa 95 vrachtwagens benodigd, waarvan circa 5 stuks uitzonderlijk vervoer.
Voor de aanvoer van overig materieel en materiaal zijn circa 25 vrachtwagens benodigd. Deze
transporten vinden verspreid plaats gedurende één week.
Tijdens de uitvoering van de activiteiten, circa 7 weken, zullen per dag 5 tot 10 vrachtwagens benodigd
zijn voor de aan- en afvoer van materialen en (afval)stoffen.
Na de uitvoering van de activiteiten wordt de boortoren met bijbehorend equipment, zoals kantoren,
opslagvoorzieningen en technische installaties weer afgevoerd. Hiervoor zijn wederom zijn circa 95
vrachtwagens benodigd, waarvan circa 5 stuks uitzonderlijk vervoer. Voor de afvoer van overig materieel
en materiaal en afvalstoffen zijn circa 25 vrachtwagens benodigd. Ook deze transporten vinden verspreid
plaats gedurende één week.
De voorgenomen activiteit start nadat de benodigde vergunningen zijn verkregen. Naar verwachting is dat
in de zomer van 2018. De uit te voeren werkzaamheden zullen circa 7 weken vergen. Bomenkap en
sloop van gebouwen zijn niet noodzakelijk. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur.
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4

Soortbescherming

4.1

Werkwijze beschermde soorten

Om na te gaan wat het belang van het studiegebied is voor beschermde soorten is het volgende
stappenplan gevolgd:
Stap 1. Inventarisatie van het studiegebied en bronnenonderzoek
Om een indruk te krijgen van het voorkomen van beschermde natuurwaarden in het studiegebied, is
gebruik gemaakt van de NDFF-database, welke is geraadpleegd op 1 november 2017. Het betreft hierbij
zowel historische als actuele gegevens die verzameld zijn via allerlei bronnen zoals RAVON, SOVON en
de Zoogdiervereniging over de periode van 1 januari 2012 tot en met 1 november 2017. In de volgende
paragrafen wordt ingegaan op de actualiteit van soortspecifieke gegevens in relatie tot anno 2017
aanwezige habitats. Met behulp van een verkennend veldbezoek op 15 november 2017 is een inschatting
gemaakt van aanwezige habitats ter hoogte van het plangebied.
Stap 2. Vaststelling van de effecten op beschermde natuurwaarden
Om vast te stellen of het project effect heeft op beschermde plant- en diersoorten, is een beknopte
analyse gemaakt van het project in relatie tot de habitateisen van beschermde soorten in het
studiegebied. Daarbij is ook –mede aan de hand van het verkennend veldbezoek- gekeken in hoeverre
het studiegebied voorziet in specifieke eisen van beschermde soorten.
Stap 3. Beschrijving van de effecten op beschermde natuurwaarden
Door de resultaten van stap 1 en stap 2 te toetsen zijn de mogelijke effecten van het voorgestelde project
op de aanwezige beschermde plant- en diersoorten inzichtelijk gemaakt.
Stap 4. Voorstellen van mitigerende en/of compenserende maatregelen
Waar beschermde soorten schadelijke effecten ondervinden, worden voorstellen en aanbevelingen
gedaan om de negatieve effecten op deze beschermde plant- en diersoorten te beperken (mitigeren). Als
de schade niet volledig te beperken is, worden er beknopte voorstellen voor compensatie gedaan. De
gedane voorstellen en aanbevelingen kunnen worden meegenomen in het bestek en bijbehorende
planning.
Stap 5. Conclusies en aanbevelingen
Uit voorgaande stappen volgt per locatie welke effecten verwacht worden, of er eventuele
vervolgonderzoeken nodig zijn en/of een ontheffing benodigd is. Gericht vervolgonderzoek kan nodig zijn
als er gerede twijfel is over het al dan niet voorkomen van beschermde plant- en diersoorten waarbij
mogelijk sprake is van overtreding van verbodsbepalingen.
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4.2

Aanwezige beschermde soorten

4.2.1

Vaatplanten

Het plangebied bestaat vrijwel geheel uit installaties en betonverharding. Daarmee ontbreekt het aan
geschikte standplaatsen voor praktisch alle onder de Wnb beschermde soorten. Dit zijn vooral soorten
van extensief beheerde en bemeste akkers en kalkrijke standplaatsen. Daarnaast staan er soorten van
zeer schrale, zwak zure standplaatsen op de lijst. Dergelijke omstandigheden zijn niet aanwezig, daar de
directe omgeving een intensief agrarisch karakter heeft. Tot slot wijzen geraadpleegde
verspreidingsgegevens (NDFF, 2012 t/m 2017) niet op het voorkomen van beschermde plantensoorten.
Zodoende kan redelijkerwijs worden uitgesloten dat er beschermde plantensoorten voorkomen in het
plangebied.
Voorkomen van beschermde vaatplanten kan uitgesloten worden.

4.2.2

Grondgebonden zoogdieren

Geraadpleegde verspreidingsgegevens (NDFF) wijzen op het voorkomen van beschermde zoogdieren in
de omgeving van het plangebied, namelijk das, eekhoorn en waterspitsmuis. Deze soorten komen vooral
voor in de nabijheid van natuurgebieden Loonse en Drunense Duinen, de Brand, het Noorderbos en
kleinere bosjes rond de kern van Loon op Zand. Gelet op de afwezigheid van ruigte, struweel, begroeide
waterkanten, gemengd bos en het aangenomen intensieve beheer van de openbare ruimte vinden deze
soorten geen geschikt leefgebied in het plangebied en de directe omgeving daarvan, die een sterk
agrarisch karakter heeft.
Verder kunnen er in het studiegebied algemene soorten voorkomen (die in e meeste gevallen vrijgesteld
zijn van ontheffingplicht) zoals egel, ree, huisspitsmuis en vos. Daarnaast kunnen kleine marterachtigen
(bunzing, hermelijn en wezel, beschermd krachtens artikel 3.10 in de provincie Noord-Brabant) ook
voorkomen in het studiegebied. Het gecultiveerde landschap in het studiegebied bevat potentieel
geschikte leefgebieden, ondanks dat geraadpleegde verspreidingsgegevens hier niet op wijzen. Er is
namelijk voldoende beschutting en er zijn voldoende prooidieren (muizen, kikkers, et cetera) in
houtsingels, erven en bospercelen in het studiegebied. Binnen de rasters van de planlocatie is geen
geschikt leefgebied voor kleine marterachtigen aanwezig, vanwege dominant aanwezige verharding en
gebrek aan begroeiing. Omringende landschappelijke beplanting kan wel deel uitmaken van leefgebied
van kleine marterachtigen. Verblijfplaatsen komen waarschijnlijk niet voor, omdat het ontbreekt aan holen
(van bijvoorbeeld konijnen) en dicht struweel. Daarmee is het plangebied waarschijnlijk alleen van belang
als jachtgebied, voor zover het de houtsingel om de winningslocatie betreft.
Bunzing, wezel en hermelijn komen mogelijk voor in het plangebied en de directe omgeving daarvan.
Voorkomen van andere beschermde grondgebonden zoogdieren kan uitgesloten worden.

4.2.3

Vleermuizen

Geraadpleegde gegevens uit de NDFF wijzen alleen op het voorkomen van de laatvlieger in het
studiegebied. Op basis van het landelijk karakter en de aanwezigheid van lijnvormige elementen die
verschillende woonkernen met elkaar verbinden ligt het voor de hand dat ook soorten als gewone
dwergvleermuis, laatvlieger rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis voorkomen in de directe omgeving
van het plangebied.
Vleermuizen maken gebruik van gebouwen, boomholten, spleten en loszittende stukken bast als
verblijfplaats. In het plangebied zijn twee kleinere gebouwen aanwezig die in potentie geschikt kunnen zijn
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als verblijfplaats. Het kiezel betonnen trafogebouw in de zuidwesthoek staat erg beschut en heeft op het
oog weinig geschikte openingen. Geschiktheid als vaste verblijfplaats voor vleermuizen is voor dit gebouw
verder zeer onwaarschijnlijk, omdat er geen vrije uitvliegruimte beschikbaar is rond dit gebouwtje.
Het aanwezige controlegebouw meer naar het oosten gelegen is in potentie wel geschikt als kleinschalige
zomer- of paarverblijfplaats. In het gebouw is een spouw ingebouwd van circa 10 cm breed (bevestigd
door Vermilion op 11 december 2017). Hiermee omvat de aanwezige spouw voldoende ruimte voor
vleermuizen om in weg te kruipen. Verder zouden vleermuizen weg kunnen kruipen onder de strips van
het dak of de aanhechting van de regenpijp, zie figuur 4-1. Ondanks het feit dat aanwezige
terreinverlichting de vleermuisgeschiktheid mogelijk negatief beïnvloedt, kan het voorkomen van vaste
paar- en verblijfplaatsen van vleermuizen niet op voorhand uitgesloten worden.

Figuur 4-1: het controlegebouw is potentieel geschikt als kleinschalige verblijfplaats voor vleermuizen. Kieren langs aanhechtingen
van regenpijpen en langs de dakrand bieden mogelijk toegang tot geschikte verblijfplaatsen van vleermuizen (Foto: J.A.A. de Rooij,
Royal HaskoningDHV, 15 november 2017).

Naast deze twee gebouwen zijn er ook enkele oudere bomen langs de ontsluitende ruilverkavelingsweg
die in potentie geschikt zijn als paarverblijf of zomerverblijf voor bijvoorbeeld ruige dwergvleermuis en
rosse vleermuis. Enkele van deze oudere bomen hebben potentieel geschikte holtes en schorsspleten die
door vleermuizen gebruikt kunnen worden. De landschappelijke beplanting direct rondom de
winningslocatie bestaat vooral uit hazelaars, veldesdoorns en enkele eiken. Hier zijn geen bomen met
potentieel geschikte verblijfplaatsen aangetroffen tijdens het veldbezoek.
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Zodoende kan het voorkomen van vaste paar- en verblijfplaatsen van vleermuizen in laanbeplanting langs
het plangebied niet op voorhand uitgesloten worden, maar wel voor wat betreft de landschappelijke
beplanting rond de winningslocatie.
Tot slot in het niet uitgesloten dat de ruiverkavelingsweg van belang is voor jagende (gebouwbewonende)
vleermuizen vanuit de kern van Loon op Zand, die de enkelvoudige eikenlaan aan de zuidzijde van de
weg wellicht ook als vaste vliegroute gebruiken.
Aanwezigheid van vaste paar- en verblijfplaatsen en vaste vliegroutes van vleermuizen op en rond de
winningslocatie kan niet op voorhand uitgesloten worden.

4.2.4

Amfibieën

De geraadpleegde gegevens uit de NDFF wijzen niet op het voorkomen van beschermde amfibieën in het
plangebied en de directe omgeving daarvan. In de nabijheid van natuurgebieden Loonse en Drunense
Duinen, de Brand en het Noorderbos komen wel strenger beschermde soorten voor, zoals de boomkikker,
kamsalamander, rugstreeppad en de poelkikker. Gelet op de afwezigheid van ruigte, struweel, geïsoleerd
open water, inheems loofbos en het aangenomen intensieve beheer van de openbare ruimte vinden deze
soorten geen geschikt leefgebied in het plangebied en de directe omgeving daarvan, die een sterk
agrarisch karakter heeft. Dit geldt in mindere mate ook voor algemene soorten (die vrijgesteld zijn van
ontheffingplicht) zoals groene kikker, bruine kikker en gewone pad, die overigens wel in tuinen voor
zouden kunnen komen aan bijvoorbeeld de Loonse Molenstraat, maar niet in het plangebied zelf.
Voorkomen van beschermde amfibiesoorten is niet aan de orde in het plangebied en directe omgeving.

4.2.5

Reptielen

Uit raadpleging van de NDFF blijkt niet dat er waarnemingen bekend zijn van in de regio bekende
beschermde soorten als hazelworm en levendbarende hagedis. Beide soorten zijn wel bekend in De
Brand en de Loonse en Drunense Duinen (telmee.nl, eigen kennis). In het plangebied is geen geschikt
leefgebied voor deze soorten aanwezig, vanwege het intensief beheerde en stenige karakter, zonder
enerzijds de aanwezigheid van oud, vochtig loofbos (hazelworm) of structuurrijke open of halfopen
natuurterreinen met een ijle vegetatie. Zodoende kan het voorkomen van beschermde reptielen
redelijkerwijs uitgesloten worden voor wat betreft het plangebied en de invloedsfeer daarvan.
Voorkomen van beschermde reptielensoorten is niet aan de orde in het plangebied en directe omgeving.

4.2.6

Vissen

Geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF wijzen niet op het voorkomen van beschermde
vissoorten. Open water is schaars aanwezig in de directe omgeving van het plangebied, in de vorm van
bermsloten en boerensloten, die veelal droog staan, zo ook tijdens het veldbezoek. Daarom wordt er
vanuit gegaan dat aanwezige sloten langs de ruilverkavelingsweg ongeschikt zijn voor zowel beschermde
zeldzamere vissoorten als algemene (niet krachtens de Wnb) beschermde vissoorten. Voorkomen van
beschermde vissoorten wordt daarom uitgesloten.
Voorkomen van beschermde vissoorten is niet aan de orde in het plangebied en directe omgeving.
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4.2.7

Broedvogels

Uit geraadpleegde verspreidingsgegevens (NDFF) blijkt dat er een aantal vogels is waargenomen in de
omgeving van dit gebied, in het bijzonder de steenuil, een soort waarvan het nest jaarrond beschermd is.
De steenuil heeft op grond van de geraadpleegde gegevens een territorium op relatief korte afstand van
het plangebied, op een afstand van ten minste 150 meter. Verwacht wordt dat de soort broedt op een van
de erven langs de Loonse Molenstraat, waar schuren en rommelige overhoekjes en bomen aanwezig zijn
die samen voorzien in jacht- en broedgebied. Het plangebied zelf is vanwege het intensief beheerde en
stenige karakter ongeschikt als functioneel (onderdeel van) het leefgebied van de steenuil, hoewel in
achterliggende bosschages (op de noord- en westkant) wellicht gejaagd en gerust kan worden, zie ook
figuur 4-3.
Daarnaast geldt dat omringende landschappelijke beplanting en wegbeplating dienst kan doen als
broedgelegenheid voor vogels met jaarrond beschermde nesten als buizerd en sperwer, die graag jagen
in landelijk gebied. Dit blijkt echter niet uit het uitgevoerde veldbezoek, waarbij alleen nesten van houtduif
en gaai zijn waargenomen in de beplanting aan de noordzijde van de winningslocatie. Verder is de
beplanting in het studiegebied ongetwijfeld geschikt voor een keur aan minder verstoringsgevoelige,
algemene broedvogels zonder jaarrond beschermd nest, zoals ekster en roodborst. Overigens zijn er
geen potentieel geschikte nestlocaties van vogels met jaarrond beschermde nesten in gebouwen
aangetroffen. Wel is op een nabijgelegen terrein van een bessenkweker een roofvogelkast aangetroffen,
overigens zonder gebruikssporen en op meer dan 150 meter afstand hemelsbreed.

Figuur 4-2: Omringende landschapsbeplanting kan deel uit maken van het leefgebied van de steenuil. Er zijn geen jaarrond
beschermde nesten aangetroffen in omringende beplanting.

Het plangebied is van enig belang voor algemene, enigszins verstoringsbestendige broedvogelsoorten. Er
zijn op grond van het verkennend veldbezoek geen indicaties voor vogels met jaarrond beschermde
nesten in een straal van 75 meter van de planlocatie.
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4.2.8

Dagvlinders, libellen en overige ongewervelden

Gegevens uit de NDFF wijzen niet op het voorkomen van beschermde ongewervelden. Op basis van het
aanwezige biotoop met veel stenig substraat, afwezigheid van open water en schaars aanwezige open
ruimte met bomen of grazige vegetatie ligt het voorkomen van onder de Wnb beschermde dagvlinders,
libellen en overige ongewervelden niet voor de hand. Verder is, gezien verspreiding van bekende
populaties in Nederland en ontbreken van typische waardplanten (bijvoorbeeld iep, sleedoorn, grote
zeggesoorten), aanwezigheid van leefgebied van bijvoorbeeld sleedoornpage, iepenpage en gevlekte
witsnuitlibel redelijkerwijs uitgesloten.
Voorkomen van beschermde ongewervelden is niet aan de orde in het plangebied en directe omgeving.

4.3

Samenvatting mogelijk aanwezige beschermde soorten

Onderstaande tabel geeft de voorkomende krachtens de Wnb beschermde soorten weer.
Tabel 4-1 samenvatting mogelijk aanwezige beschermde soorten locatie Waalwijk South

Soortgroep

Soort(naam)

Functie leefgebied

Beschermingsregime Wnb

Zoogdieren

Bunzing, hermelijn en wezel

Allesomvattend leefgebied
in de directe omgeving

Overige beschermde soorten
art. 3.10 Wnb

Vleermuizen

gewone dwergvleermuis,
laatvlieger, ruige
dwergvleermuis,
watervleermuis en
meervleermuis

Vliegroute,
foerageergebied en
plaatselijk ook (mogelijke)
vaste rust- verblijfplaatsen
in het grote
transformatorhuis en
enkele oudere bomen.

Habitatrichtlijnsoorten art. 3.5
Wnb

Amfibieën

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reptielen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Vissen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Broedvogels
zonder jaarrond
beschermd nest

Grasmus, kneu, putter,
spotvogel, zwarte kraai en
zwartkop.

Verondersteld
broedterritorium

Vogelrichtlijnsoort art. 3.1
Wnb

Broedvogels met
jaarrond beschermd
nest

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Ongewervelden

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Voor broedvogels, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen zal in hoofdstuk 6 een verdere
effectanalyse worden uitgevoerd. Op basis van deze effectanalyse wordt bepaald of er sprake is van
verstoring en/of negatieve effecten. Hierbij wordt gekeken of er mitigerende maatregelen genomen
kunnen worden om deze verstoring en/of effecten te voorkomen. Waarna bepaald wordt of er sprake is
van een overtreding van een verbodsbepaling of dat dit op voorhand, dan wel door het nemen van
mitigerende maatregelen, is uit te sluiten.
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5

Gebiedsbescherming

5.1

Natuurnetwerk Nederland

Het beoogde plangebied maakt geen deel uit van gebieden die behoren tot het Natuurnetwerk Brabant
(NNB, zie figuur 5-1). Daarmee zijn directe effecten op NNN-gebieden op voorhand uitgesloten. Wel zijn
er effecten mogelijk als gevolg van licht, geluid en optische verstoring, omdat er NNB-gebieden in de
nabijheid liggen, op een afstand van minimaal 200 meter.

Figuur 5-1: Beschermde natuurgebieden zijn in verschillende kleuren weergegeven, zie hiervoor de bijgevoegde legenda. Bronnen:
ArcGIS Online en de provincie Noord-Brabant.
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5.2

Natura 2000-gebieden

Op ruim 500 meter afstand noordelijk van de planlocatie ligt het Natura 2000-gebied Loonse en Drunense
Duinen, De Brand & Leemkuilen, zie ook figuur 5-1. Wat verder weg liggen de gebieden Langstraat en
Kampina & Oisterwijkse Vennen. Deze gebieden zijn aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn (HR)
en in geval van de laatste ook de Vogelrichtlijn en zijn allemaal aangemerkt als stikstofgevoelig.
Genoemde gebieden liggen –met uitzondering van de Loonse en Drunense Duinen- op geruime afstand
gelegen van het plangebied, waarmee directe verstoring als gevolg van geluid, licht of optische verstoring
niet aan de orde zijn. Wel kan er sprake zijn van externe werking op het gebied als gevolg van tijdelijke
toename van de stikstofdepositie. In de Effectanalyse in hoofdstuk 6 wordt hier verder op ingegaan.
Hieronder volgt per gebied een beknopte karakteristiek:
Loonse en Drunense Duinen, De Brand & Leemkuilen
De Loonse en Drunense Duinen is een groot stuifzandgebied. In dit gebied zijn dikke pakketten dekzand
afgezet. Deze dekzanden zijn in de loop der tijd begroeid geraakt met bos, maar door houtkap en
overbeweiding kon het zand weer gaan stuiven en ontstonden de huidige Loonse en Drunense duinen.
Het stuifzandgebied wordt omringd door uitgestrekte naald- en eikenbossen die aan de zuidkant
aansluiten op de Brand, een beekdal met alluviale bossen, moeras en vennen. Enkele kilometers ten
zuiden van het gebied liggen - geïsoleerd - de Leemkuilen. Dit gebied bevat vele gegraven plassen,
omgeven door moerasbos (bron: SynBioSys, Alterra. Gebiedendatabase Natura 2000).

Figuur 5-2: Stuifzandheide in het dicht bij het plangebied gelegen Loonse en Drunense Duinen (foto: J.A.A. de Rooij, Royal
HaskoningDHV).
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Langstraat
De Langstraat bij Sprang-Capelle bestaat uit een aantal natuurterreinen (het Labbegat, de Dullaert, de
Dulver en de Hoven) op de grens van de zandgronden, het rivierengebied en zeekleigronden. Er zijn
gradiënten aanwezig van zand naar veen, van basenarme lokale kwel naar basenrijke regionale kwel. Het
gebied is een ontgonnen laagveenvlakte en een restant van een oud slagen landschap met zeer lange en
smalle graslanden begrensd door elzenhagen. Het gebied bestaat uit sloten, trilvenen, schrale,
soortenrijke graslanden, zeggenmoerassen en plaatselijk vochtige heide. In petgaten komen
uiteenlopende verlandingsstadia voor. Daarnaast traden in het verleden inundaties op, waardoor nu nog
wielen aanwezig zijn in het gebied. In Dulver ligt een eendenkooi (bron: SynBioSys, Alterra.
Gebiedendatabase Natura 2000).
Kampina & Oisterwijkse Vennen
Kampina en de naastgelegen Oisterwijkse vennen en bossen vormen samen een voorbeeld van het licht
glooiende Brabants dekzandlandschap, met U-vormige paraboolduinen, met bossen, vennen, heide en
overgangen naar schraalgraslanden in beekdalen. Kampina is een restant van het halfnatuurlijke
Kempense heidelandschap, met droge en vochtige heidevegetaties, akkertjes, een meanderend riviertje,
voedselarme vennen en blauwgraslanden. In de oeverzones van de vennen komt nog hoogveenvorming
voor, in het zuiden liggen dopheidevelden. In het stroomdal van de vrij meanderende Beerze staan hoge
populieren, elzenbroek, vochtige heide met gagelstruweel en blauwgraslanden. De vennen in het gebied
zijn vaak langgerekt in zuidwest-noordoostelijke richting, de dominerende windrichting van de laatste
ijstijd, toen dit landschap grotendeels werd gevormd. Vennen die in het gebied aanwezig zijn betreffen
doorstroomvennen (o.a. de Centrale Vennen in de Oisterwijkse Bossen), geïsoleerde zure vennen, en
vennen in beekdalflanken die (van oorsprong) onder invloed staan van inundatie met beekwater. De
vennen in de Oisterwijkse bossen zijn merendeels ontstaan als uitgestoven laagten in een
stuifzandlandschap, waar veentjes in ontstonden. Door vervening is hierin sinds de Middeleeuwen weer
open water ontstaan. In het gebied zijn reeds in 1950 de eerste herstelmaatregelen in de vennen
uitgevoerd (bron: SynBioSys, Alterra. Gebiedendatabase Natura 2000).

Figuur 5-3: Oisterwijkse bossen en vennen (foto: J.A.A. de Rooij, Royal HaskoningDHV).
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6

Effectanalyse

In dit hoofdstuk worden de negatieve effecten beschreven die mogelijk kunnen optreden op beschermde
soorten. Hierbij wordt zowel naar tijdelijke als naar permanente effecten gekeken aan de hand van de
voorgenomen ingreep. De natuurtoets is uitgevoerd aan de hand van de effecten indicatortabel van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Op basis van de effectindicator voor olie- en
gaswinning, de relevante natuurgebieden en soorten en Tamis et al. (2011) zijn de volgende
storingsfactoren van toepassing:







Verstoringen door geluid en trillingen
Verstoring door aanwezigheid: licht en optische verstoring
Oppervlakteverlies
Verstoring van de bodem
Verontreiniging
Depositie van stikstof

De relevante effecten zijn in de natuurtoets onderzocht, waarbij is uitgegaan van een worst-case scenario.

6.1

Effectbepaling

De diepboring betreft per definitie een tijdelijke ingreep. Na het afronden van de werkzaamheden wordt de
boorinstallatie ontmanteld, waarbij het bestaande grondgebruik wordt voortgezet. Hiermee zijn
permanente effecten als gevolg van oppervlakte verlies en verstoring van de bodem op voorhand
uitgesloten.

6.1.1 Effecten tijdens de aanlegfase (boorfase)
Voor het uitvoeren van de Side Track-boring is een tijdelijke wijziging van inrichting van het plangebied
nodig. Er komen diverse keten en er worden installaties geplaatst. Graafwerkzaamheden en bomenkap
zijn daarmee niet aan de orde; omringende landschappelijke beplanting blijft bestaan. Wel zal de
hoeveelheid transportbewegingen (voor aan- en afvoer van hulpstoffen en dergelijke) toenemen en wordt
er een boortoren opgezet, die boven de beplanting (die de mijnbouwlocatie omringt) zal uitsteken. De
locatie is zo ingericht dat er geen sprake kan zijn van verontreiniging naar de omgeving, waarmee
effecten als gevolg van verontreinig zijn uitgesloten.
Tijdens de werkzaamheden zullen logischerwijs volgende verstoringsfactoren optreden naar aanwezige al
dan niet beschermde diersoorten:
 geluidverstoring door aanlegwerkzaamheden;
 optische effecten door transport, gebruik van materieel en aanwezigheid van mensen;
 lichtverstoring: wanneer er gewerkt wordt voor of tijdens zonsopkomst en na zonsondergang zullen
er bouwlampen gebruikt worden en machines met lichten aan werken.
Veel van deze factoren kunnen dieren belemmeren in het foerageren en rusten, wat nadelig is voor onder
andere de energiebalans en de ongestoorde voortplanting. Daarnaast kan de afschrikkende werking ertoe
leiden dat nesten en andere vaste verblijfplaatsen worden verlaten of juist niet worden bereikt. Hierdoor
kunnen bijvoorbeeld eieren onvoldoende bebroed worden of jongen onvoldoende gevoed of beschermd
worden en daardoor sterven.
Stikstofdepositie Natura 2000-gebieden
Tot slot kan de aanlegfase leiden tot een tijdelijke toename van de emissie van stikstof. Op grond van de
AERIUS-berekening zal deze leiden tot extra depositie van stikstof op stikstofgevoelige Natura 2000gebieden. In dit geval wordt alleen een toename berekend van maximaal 0,14 mol/ha/jaar op de Loonse
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en Drunense Duinen, De Brand & Leemkuilen. Hierdoor wordt de thans verlaagde grenswaarde voor
vergunningplicht van 0,05 mol/ha/jaar overschreden, waarmee sprake is van een vergunningplicht voor de
Wnb in het kader van gebiedsbescherming. Dit staat los van het feit dat er geen meetbare ecologische
effecten op zullen treden als gevolg van deze tijdelijk verhoogde bijdrage alleen.

6.1.2

Permanente effecten

Na afronding van de werkzaamheden is de functie van het gebied feitelijk ongewijzigd. Bij een succesvolle
boring naar gas in de boorfase verandert er aan de aard van het gebruik vooralsnog niets aan het
aardoppervlak. Er zal na de aanleg geen sprake zijn van directe verstoring als gevolg van de nieuwe
boring ten opzicht van de huidige situatie. Permanente effecten zijn daarmee niet aan de orde, ongeacht
het resultaat van de boring.

6.2

Effectbeschrijving per soortgroep

6.2.1

Kleine marterachtigen

De effecten van de werkzaamheden zijn afhankelijk van het moment van uitvoering (periode in het jaar en
op de dag). Wanneer de werkzaamheden ’s nachts worden uitgevoerd en daarbij extra kunstverlichting
wordt toegepast en sprake is van menselijke aanwezigheid op de locatie, is enige verstoring van de
nachtactieve bunzing, hermelijn en/of wezel niet uit te sluiten. Deze soorten behoren tot het
beschermingsregime “andere soorten”, artikel 3.10 van de Wnb. Het is verboden om deze dieren
opzettelijk te doden of te vangen. Verder is het verboden om vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen
opzettelijk te beschadigen of te vernielen.
In het plangebied lijken vooralsnog geen vaste verblijfplaatsen van deze dieren aanwezig te zijn.
Daarnaast zullen de werkzaamheden met zekerheid niet leiden tot het doden van individuen van deze
soorten. Er zal enkel sprake kunnen zijn van een tijdelijke verstoring van een deel van het leefgebied
(foerageergebied). Hiermee is er geen sprake van een overtreding van een verbodsbepaling in het kader
van de Wnb. Er hoeven voor deze soorten geen mitigerende maatregelen genomen te worden om
overtreding van de Wnb te voorkomen. Wel zullen er in hoofdstuk 7 mitigerende maatregelen
aangedragen worden vanuit de zorgplicht (artikel 1.11 Wnb).
Conclusie
Er treden geen negatieve effecten op die leiden tot overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb.
Permanente negatieve effecten op functioneel leefgebied van de bunzing, wezel en hermelijn zijn
uitgesloten.

6.2.2

Vleermuizen

De effecten van de werkzaamheden zijn afhankelijk van het moment van uitvoering (periode in het jaar en
op de dag). Wanneer de werkzaamheden ’s nachts worden uitgevoerd in het vleermuisactieve seizoen
(grofweg april t/m oktober) en daarbij extra kunstverlichting wordt toegepast, is verstoring van
langsvliegende en foeragerende vleermuizen niet uit te sluiten. Als gevolg van de verstoring van de
potentieel aanwezige vliegroute zullen vleermuizen mogelijk (moeten) uitwijken naar alternatieve
vliegroutes en foerageergebieden. Er zijn in de omgeving voldoende, geschikter foerageergebieden
aanwezig in de vorm van waterpartijen, bos en achtertuinen. Maar de laanbeplanting kan wel een
belangrijk verbinding vormen tussen het leefgebied van vleermuizen in de woonkern van Molenwijck en
het leefgebied ter hoogte van de Loonse Molenstraat. Het is niet op voorhand uit te sluiten dat het hier
gaat om een essentiële vliegroute voor vleermuizen. Wanneer de vliegroute verstoord wordt moeten
vleermuizen mogelijk uitwijken naar andere vliegroutes.
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Verder is het bakstenen controlegebouw potentieel geschikt als vaste paar- en verblijfplaats voor
vleermuizen. Deze blijft behouden, maar wordt tijdens de boorfase mogelijk wel verstoord doordat er extra
verlichting wordt gebruikt ten behoeve van de nachtelijke werkzaamheden. Vleermuizen kunnen hierdoor
verstoord worden, wat eventueel kan leiden tot tijdelijk verlaten van de verblijfplaats.
Naast verstoring door licht kan er ook sprake zijn van verstoring door geluid, vooral als gevolg van de
boring. De boorwerkzaamheden worden ook in de avond en nacht uitgevoerd. Uit eerdere vergelijkbare
boorcampagnes blijkt dat de effectieve boortijd gedurende die maanden ongeveer 10 dagen is.
Gedurende deze 10 dagen is de boortoren continu in bedrijf (dag en nacht). Tijdens het boren is de
geluidsproductie circa 45 dB(A) op maximaal 300 meter van de locatie.

Er kan dus sprake van een tijdelijke verstoring als gevolg van de beoogde werkzaamheden. De tijdelijke
verstoring zal in ieder geval niet resulteren in permanent verlies van vaste rust- en verblijfplaats in de zin
van artikel 3.5, lid 4 van de Wnb. Wel kan verstoring een verblijfplaats tijdelijk minder geschikt maken,
maar hiermee is nog geen sprake van verlies van en functionerende verblijfplaats, waarmee overtreding
van deze verbodsbepaling niet aan de orde is.
Vanuit de Wnb is het verder verboden om strikt beschermde dieren opzettelijk te verstoren (artikel 3.5, lid
2). Of er sprake is van opzettelijke verstoring is mede afhankelijk van de mate waarin de soorten hun
gedrag moeten aanpassen als gevolg van de beoogde activiteiten en welke invloed deze aanpassingen
heeft op de staat van instandhouding van de lokale populatie. Niet ieder plan of iedere activiteit die tot
gevolg heeft dat vleermuizen zich moeten aanpassen aan de veranderde omgeving, hoeft te worden
aangemerkt als een opzettelijke verontrusting.
Verstoring van paar- en zomerverblijfplaatsen zal sneller van invloed zijn op de staat van instandhouding
dan de verstoring van foerageergebied. In de omgeving van het plangebied is voldoende foerageergebied
aanwezig in de vorm van waterpartijen, bos, houtwallen, graslanden en achtertuinen. Hiermee zal de
tijdelijke verstoring van foeragerende vleermuizen niet van wezenlijke invloed zijn op de staat van
instandhouding van de lokale populaties.
Tijdelijke verstoring van paarverblijven van de gewone- en ruige dwergvleermuis kan mogelijk wel van
invloed zijn op de staat van instandhouding van potentieel aanwezige vleermuissoorten. Ook verstoring
van zomerverblijfplaatsen van de Rosse vleermuis kan van invloed zijn omdat deze soort de
zomerverblijven ook vaak gebruik om te paren. De vleermuizen zijn voor hun voortplanting geheel of
gedeeltelijk afhankelijk van deze verblijfplaatsen. Vleermuizen krijgen 1 jong per jaar waarmee de
voorplanting langzaam verloopt. Indien een mannetje gedurende 1 seizoen door tijdelijke verstoring niet in
staat is gebruik te maken van een paarverblijf dan kan dit dus van wezenlijke invloed zijn op de staat van
instandhouding van een lokale populatie. Zonder aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van zomeren paarverblijven is niet te bepalen of er sprake is van een wezenlijke invloed op de staat van
instandhouding. Waarmee overtreding van verbodsbepaling artikel 3.5, lid 10 niet op voorhand is uit te
sluiten.
Conclusie
De tijdelijke ingreep van ca. 7 weken zal niet resulteren in verlies van functionerende rust- en
verblijfplaatsen. Overtreding van verbodsbepaling artikel 3.5, lid 2 is hiermee niet aan de orde. Tijdelijke
verstoring van foerageergebied resulteert niet in een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding.
Hiermee is ten aanzien van foerageergebied geen sprake van overtreding van artikel 3.5, lid 10 geen
sprake. Tijdelijke verstoring van zomer- en paarverblijfplaatsen ( inclusief de mogelijk essentiële vliegroute
langs de laanbeplanting) kan mogelijk wel van wezenlijke invloed zijn op de staat van instandhouding van
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lokale vleermuispopulaties. Hiermee kan overtreding van verbodsbepaling artikel 3.5, lid 10 ten aanzien
van vaste –rust- en verblijfplaatsen niet op voorhand worden uitgesloten.
Er treden mogelijke negatieve effecten op die leiden tot overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb.
Permanente negatieve effecten op foerageergebied en vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn
uitgesloten. In hoofdstuk 7 worden enkele mitigerende maatregelen aangedragen om overtreding van
verbodsbepaling te voorkomen. Verder wordt er advies gegeven over vervolgonderzoeken wanneer
voorgestelde mitigerende maatregelen niet toegepast kunnen worden.

6.2.3

Broedvogels

Negatieve effecten op broedende vogels zijn vrijwel nooit met voldoende zekerheid uit te sluiten als er in
het broedseizoen gewerkt wordt. Nu is het zo dat de functie van locatie niet wezenlijk verandert en de
omgeving haar landelijke karakter behoudt. Er zijn broedterritoria van algemene soorten van landelijk
gebied bekend. Waarnemingen broedvogels met jaarrond beschermde nesten zijn vooralsnog niet
aanwezig in een straal van 75 meter10 rond het plangebied. Nu is het zo dat de functie van de locatie niet
wezenlijk verandert en de omgeving haar landelijke karakter behoudt. Hiermee is met zekerheid geen
sprake van permanent verlies van broedbiotoop.
Omdat er mogelijk overlap is met een deel van het broedseizoen (maart t/m juli), is er kans op verstoring
van nesten van broedende vogels die kan leiden tot het verlaten van nesten. Daarmee is er in de Wnb
sprake van vernieling van nestlocaties, wat een overtreding van artikel 3.1 lid 2 betekent. Extra belasting
door licht, geluid en optische verstoring als gevolg van aanwezigheid van mensen, een boortoren en een
affakkelinstallatie kunnen immers dusdanig verstorend werken dat broedterritoria verlaten worden.
Negatieve effecten op broedvogels zonder jaarrond beschermd nest zijn daarom mogelijk.
Conclusie
Er treden mogelijke negatieve effecten op die leiden tot overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb.
Er is mogelijk sprake van negatieve effecten op algemene broedvogels wanneer werkzaamheden tijdens
het broedseizoen uitgevoerd worden. In hoofdstuk 7 worden enkele mitigerende maatregelen
aangedragen om overtreding van verbodsbepaling te voorkomen. Verder wordt er advies gegeven over
vervolgonderzoeken wanneer voorgestelde mitigerende maatregelen niet toegepast kunnen worden.

6.3

Effectbeschrijving op Natura 2000-gebieden

Omdat de werkzaamheden buiten Natura 2000-gebieden plaatsvinden, zal geen sprake zijn van negatieve
effecten door ruimtebeslag of versnippering. Negatieve effecten als gevolg van verzoeting, verzilting,
verontreiniging, verdroging, vernatting, verstoring waterhuishouding zijn niet aan de orde omdat eventuele
invloeden op de waterkwaliteit zeer lokaal zijn en het waterbeheer niet wordt aangepast. Negatieve
effecten als gevolg van trillingen, licht, geluid en optische verstoring zijn gezien de afstand tot Natura
2000-gebieden evenmin aan de orde. Geluidsonderzoek voor een vergelijkbaar project (Side Track-boring
locatie Leeuwarden-13; 19 mei 2016, Royal HaskoningDHV. Geluidsonderzoek productie Leeuwarden-13)
wijst uit dat de etmaalbelasting wegvalt in het achtergrondgeluid. Buiten een straal van circa 200 meter
rond de planlocatie bedraagt de gemiddelde etmaalbelasting minder dan 40 dB(A). Het Natura 2000gebied Loonse en Drunense Duinen ligt op meer dan 500 meter hemelsbreed noordelijk van de
planlocatie. Zodoende zijn significant negatieve effecten als gevolg van geluid niet aan de orde. Dit geldt
ook voor trillingen en licht; effecten hiervan dragen in de regel niet verder dan 100-200 meter. Daarmee
zijn ook significant negatieve effecten als gevolg van licht en trillingen niet aan de orde.

10

Representatieve verstoringsafstand voor meeste roofvogels met een jaarrond beschermd nest, onder meer gehanteerd in
Kennisdocument Buizerd (juli 2017, Bij12)
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Op grond van de AERIUS-berekening voor de boorfase wordt extra depositie van stikstof op
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden verwacht. In dit geval wordt alleen een toename berekend van
maximaal 0,14 mol/ha/jaar op de Loonse en Drunense Duinen, De Brand & Leemkuilen. Hierdoor wordt
de thans verlaagde grenswaarde voor vergunningplicht van 0,05 mol/ha/jaar overschreden, waarmee
sprake is van een vergunningplicht voor de Wnb in het kader van gebiedsbescherming. Dit staat los van
het feit dat er geen meetbare ecologische effecten op zullen treden als gevolg van deze tijdelijk verhoogde
bijdrage alleen, omdat er ook sprake is van een lichte autonome afname van de depositie.
Conclusie
Op grond van bovenstaande wordt geconcludeerd dat er in relatie tot Loonse en Drunense Duinen, De
Brand & Leemkuilen, een overschrijding van de verlaagde grenswaarde voor vergunningplicht zal
optreden, zodat een vergunning noodzakelijk is in het kader van het PAS. Omdat er geen significant
negatieve effecten worden verwacht (ook niet als gevolg van andere storingsfactoren), kan een
vergunning verleend worden onder voorbehoud van beschikbare ontwikkelruimte.

6.4

Effectbeschrijving op overige beschermde gebieden

Omdat de werkzaamheden buiten het NNB plaatsvinden, zal ook voor deze gebieden geen sprake zijn
van negatieve effecten door ruimtebeslag of versnippering. Negatieve effecten als gevolg van verzoeting,
verzilting, verontreiniging, verdroging, vernatting, verstoring waterhuishouding zijn niet aan de orde omdat
eventuele invloeden op de waterkwaliteit zeer lokaal zijn en het waterbeheer niet wordt aangepast. In de
omgeving van het plangebied liggen NNB-gebieden. Gezien de afstand tot deze gebieden, die minimaal
300 meter hemelsbreed bedraagt en in de meeste andere gevallen meer dan 600 meter hemelsbreed, zijn
effecten van licht, geluid en optische verstoring niet aan de orde. Deze effecten zullen in lijn met de
redenering in paragraaf 6.3 geheel wegvallen in de achtergrondbelasting als gevolg van huidige
activiteiten (wonen, wegverkeer, landbouw et cetera). Significant negatieve effecten op de wezenlijke
kenmerken en waarden van de NNB in de nabijheid van het plan kunnen daarom worden uitgesloten.
Conclusie
De kortdurende verstoring is niet van invloed op eventuele wezenlijke kenmerken en waarden van het
NNB, omdat berekende projecteffecten geheel zullen wegvallen in de achtergrondbelasting ter hoogte van
beschermde gebieden. Zodoende zijn significante effecten op wezenlijke waarden en kenmerken niet aan
de orde.
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7

Mitigerende maatregelen

In dit hoofdstuk worden mitigerende maatregelen voorgesteld voor soorten waar negatieve effecten op te
verwachten zijn. Ook wordt aangegeven of aanvullend onderzoek nodig is en of een ontheffing op de Wnb
noodzakelijk is.

7.1

Kleine marterachtigen, overige grondgebonden zoogdieren

Voor de grondgebonden zoogdieren is geen sprake van een overtreding van een verbodsbepaling in het
kader van de Wnb. Wel dragen wij hier enkele mitigerende maatregelen aan vanuit de zorgplicht om de
verstoring van het leefgebied van deze soorten te beperken:
 geen onnodige verlichting laten branden op werk- en opstelplaatsen gedurende de nacht;
 bij nachtelijke werkzaamheden aangepaste verlichting gebruiken die niet gericht is op omringende
landschapselementen (bomenrijen, bosschages);
 grote hoge opgaande schermen plaatsen langs de planlocatie om uitstraling naar de nabij gelegen
houtwal zo goed mogelijk te verminderen.
Door het nemen van deze mitigerende maatregelen wordt op een zorgvuldige wijze invulling gegeven aan
de zorgplicht (artikel 3.11) in het kader van de Wnb.

7.2

Vleermuizen

Bij voorkeur wordt de verstoring van functioneel leefgebied van vleermuizen voorkomen. Daarmee zou er
geen sprake meer zijn van overtreding van verbodsbepalingen in het kader van de Wnb. Om verstoring
van foeragebied te voorkomen kunnen de volgende mitigerende maatregelen genomen worden:


werken buiten de actieve periode van vleermuizen, dus werken van november t/m februari.

Wanneer er buiten de actieve periode van vleermuizen gewerkt wordt zal er geen sprake zijn van
verstoring en / of tijdelijke verlies van functioneel leefgebied en vaste rust- en verblijfplaatsen. Indien de
werkzaamheden niet buiten deze actieve periode uitgevoerd kunnen worden dan is het noodzakelijk om
aanvullend onderzoek (conform Vleermuisprotocol 2017) uit te voeren naar de aanwezigheid van
functioneel leefgebied en vaste rust- en verblijfplaatsen in bomen en aanwezige gebouwen. Op basis van
de uitkomsten van dit onderzoek kan vervolgens worden bepaald in welke mate tijdelijke verstoring van
functioneel leefgebied en vaste rust- en verblijfplaatsen van invloed zal zijn op de lokale populatie.
Hiermee kunnen ook meer toegepaste mitigerende maatregelen geformuleerd worden, op basis waarvan
eventueel een ontheffing verkregen kan worden voor het tijdelijk verstoren van functioneel leefgebied en
vaste rust- en verblijfplaatsen.
Mogelijke mitigerende maatregelen die genomen kunnen worden om verstoring op voorhand te beperken
zijn:
 geen onnodige verlichting laten branden op werk- en opstelplaatsen gedurende de nacht;
 activiteiten als affakkelen uitsluitend bij daglicht uitvoeren van zonsopkomst tot zonsondergang of;
 bij nachtelijke werkzaamheden aangepaste verlichting gebruiken die niet gericht is op de weg en op
het omringende landschap (bomenrij);
Het is van belang dat bovenstaande mitigerende maatregelen nader worden uitgewerkt in een ecologisch
werkprotocol dat is afgestemd op de werkzaamheden.
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7.3

Broedvogels

Bij voorkeur wordt de verstoring van aanwezige broedbiotopen voorkomen tijdens het broedseizoen.
Daarmee zou er geen sprake meer zijn van overtreding van verbodsbepalingen in het kader van de Wnb.
Om verstoring van broedende vogels te voorkomen is het raadzaam om te werken buiten het
broedseizoen, dus werken van augustus t/m februari.
Indien de werkzaamheden aanvangen in het broedseizoen moet een ecoloog voorafgaand aan het
broedseizoen het studiegebied controleren op de aanwezigheid van broedvogels. Een ecoloog controleert
het werkgebied vooraf op de aanwezigheid van broedvogels en geeft aan of eventueel aanvullende
maatregelen genomen moeten worden om verstoring te voorkomen of vesting van broedende vogels te
voorkomen.
Vanaf 75 meter is de verstoring als gevolg van geluid minder dan 45 dB en daarmee niet direct verstorend
meer voor broedende vogels. Ook optische verstoring en verstoring van licht is op die afstand zo gering
dat eventuele vogels met jaarrond beschermde nesten in de wijdere omgeving hiervan geen directe
verstoring ondervinden. Op die afstand zullen de activiteiten niet meer van wezenlijke invloed zijn op het
functioneren van eventuele jaarrond beschermde nesten. Daarmee is de ingreep niet van wezenlijke
invloed op de staat van instandhouding van de betreffende soorten.
Omdat vooralsnog is gebleken dat er alleen broedvogels aanwezig zijn met een niet-jaarrond beschermd
nest, kunnen effecten geheel voorkomen worden door zorgvuldig te werken volgens een goedgekeurde
gedragscode en een ecologisch werkprotocol. Effecten kunnen volledig weggenomen worden door te
werken buiten het reguliere broedseizoen, dat globaal loopt van maart tot en met juli. Als er onverhoopt
toch een jaarrond beschermd nest binnen een straal van 75 meter wordt aangetroffen in het broedseizoen
van 2018, dan moet in overleg met een erkende ecoloog bepaald worden wat de minst kwetsbare periode
is voor het uitvoeren van de boring. Het kan hierbij nodig zijn om de werkwijze nader af te stemmen op de
aanwezige soort en de locatie van het nest.
Indien de werkzaamheden aanvangen in het broedseizoen of doorlopen tijdens het broedseizoen moet de
volgende mitigerende maatregel worden genomen:


Een ecoloog controleert het werkgebied vooraf op de aanwezigheid van broedvogels en geeft aan
of eventueel aanvullende maatregelen genomen moeten worden om verstoring te voorkomen of
vesting van broedende vogels te voorkomen;
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8

Eindconclusies en aanbevelingen Wet natuurbescherming
Algemeen
De volgende krachtens de Wnb beschermde soorten en soortgroepen kunnen voorkomen in en
rond de locatie:
 vleermuizen; meerdere soorten komen waarschijnlijk foeragerend en passerend voor; mogelijk
zijn er ook vaste verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis in controlegebouw op de
planlocatie;
 broedvogels zonder jaarrond beschermd nest maken gebruik van groenstructuren rondom de
planlocatie.



Conclusies voor kleine marterachtigen en overige grondgebonden zoogdieren
Uit voorzorgsprincipe worden voor grondgebonden zoogdieren de volgende mitigerende maatregelen
aangedragen om verstoring van leefgebied te verminderen:


geen onnodige verlichting laten branden op werk- en opstelplaatsen gedurende de nacht;
 bij nachtelijke werkzaamheden aangepaste verlichting gebruiken die niet gericht is op
omringende landschapselementen (bomenrijen, bosschages);
 grote hoge opgaande schermen plaatsen langs de planlocatie om uitstraling naar de nabij
gelegen houtwal zo goed mogelijk te verminderen.

Conclusies ten aanzien van vleermuizen
Effecten op zomer- & paarverblijven en essentiële vliegroutes voor vleermuizen kunnen voorkomen
worden door:
 te werken buiten de vleermuisactieve periode, dus van november tot en met maart, in deze
uitvoeringsperiode is geen sprake van verstoring op vliegroutes en zomer- en paarverblijven.
 overlast van werkzaamheden tijdens de nachtelijke uren beperken door onnodige verlichting te
doven en indien noodzakelijk, uitsluitend overdag af te fakkelen.
 Wanneer er in de vleermuisactieve periode gewerkt wordt dan dient eerst middel een
vleermuisonderzoek (conform het Vleermuisprotocol 2017, VZZ, NGB, et. al.) in beeld te worden
gebracht of en welke vaste verblijfplaatsen (zomer- en paarverblijven en essentiële vliegroutes)
aanwezig zijn in de directe omgeving van het plangebied.
 Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek moeten daarna passende mitigerende maatregelen
geformuleerd worden om effecten op zomer- en paarverblijven en essentiële vliegroutes te
minimaliseren.
 Eventueel moet aanvullend hierop nog een ontheffing worden aangevraagd voor de tijdelijke
verstoring van verblijfplaatsen. Of dit echt noodzakelijk is moet blijken uit het nader onderzoek en
de aanvullende effectanalyse.
 Om verstoring van foerageergebied van vleermuizen te voorkomen zijn de volgende algemene
mitigerende maatregelen van belang:
 geen onnodige verlichting laten branden op werk- en opstelplaatsen gedurende de nacht;
 bij nachtelijke werkzaamheden aangepaste verlichting gebruiken die niet gericht is op
omringende landschapselementen (bomenrijen, bosschages);
 grote hoge opgaande schermen plaatsen langs de planlocatie om uitstraling naar de nabij
gelegen houtwal zo goed mogelijk te verminderen.


Om effecten op potentiele winterverblijfplaatsen te minimaliseren moeten passende mitigerende
maatregelen getroffen worden. Meeste geschikte periode van uitvoering is buiten de vleermuis actieve
periode, ook als er winterverblijven in de bebouwing aanwezig zijn. Maar om te bepalen wat dan de
effecten zijn op eventueel aanwezige overwinterende vleermuizen dient er een nadere inspectie
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uitgevoerd te worden, eventueel gevolg door aanvullend onderzoek conform Vleermuisprotocol 2017. De
noodzakelijk mitigerende maatregelen worden gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek.
Het onderzoek conform vleermuisprotocol 2017 is noodzakelijk indien de aanwezige bebouwing geschikt
is als winterverblijfplaats. Dit moet blijken uit een eerste nadere inspectie.
Conclusie voor (broed)vogels
Er zijn alleen nesten van vogels aangetroffen die gedurende het broedseizoen beschermd zijn, te
weten houtduif en gaai;
 Effecten op broedende vogels kunnen worden voorkomen door te werken buiten het broedseizoen
(globaal maart t/m juli).


Conclusie Natura 2000
Er wordt als gevolg van de werkzaamheden extra stikstofdepositie berekend in het nabij gelegen
Natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen, De Brand & Leemkuilen. Hierbij worden
drempelwaarden overschreden voor vergunningverlening. Daarmee is sprake van een
vergunningplicht in het kader van het PAS.



Conclusie Natuurnetwerk Brabant
Significante effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden binnen bestaand NNB-gebied zijn
niet aan de orde, mede gezien de afstand van het plangebied tot deze gebieden.



Noodzaak ontheffing en/of vergunning en aanbevelingen
Een ontheffing op de Wnb voor soortenbescherming is vooralsnog niet nodig, omdat effecten
volledig weggenomen kunnen worden door zorgvuldig te werken en hierbij rekening te houden met
kwetsbare periodes van aanwezige soorten.
 Een ecologisch werkprotocol en adequate ecologische begeleiding door een ter zake deskundige is
nodig om overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb ten aanzien van soorten te voorkomen
en de zorgplicht te implementeren.
 Er is wel een vergunningplicht ten aanzien van gebiedsbescherming, vanwege overschrijding van
de drempelwaarden voor stikstofdepositie voor natura 2000-gebied Loonse en Drunense Duinen,
De Brand & Leemkuilen.
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2. Aerius berekening

Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.
De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Vermilion Energy Netherlands
B.V.

Nabij Loonse molenstraat 35, 5175PS Loon op Zand

Omschrijving

AERIUS kenmerk

locatie Waalwijk Zuid

RyaCKmp49CRC

Datum berekening

Rekenjaar

Rekeninstellingen

14 december 2017, 09:47

2018

Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar

Duur in jaren

2018

1

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Benodigde ontwikkelingsruimte

Situatie 1

NOx

2.643,15 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

0,14

locatie Waalwijk Zuid
- boren
- testen

Situatie 1

RyaCKmp49CRC (14 december 2017)
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

< 1 kg/j

29,38 kg/j

Waalwijk Zuid - Boring - Intern verkeer - heftruck
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

-

17,77 kg/j

Waalwijk Zuid - Boring - generatoren
Energie | Energie

-

2.535,00 kg/j

Put clean-up en testen
Energie | Energie

-

61,00 kg/j

Waalwijk Zuid - Boring - Verkeer aan- en afvoer
Wegverkeer | Buitenwegen

Benodigde ontwikkelingsruimte

Situatie 1
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Resultaten
PASgebieden

Natuurgebied

Hoogste bijdrage *

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

0,14

(mol/ha/j)

*

Benodigde ontwikkelingsruimte

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Situatie 1
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Resultaten
per
habitattype

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

(mol/ha/j)
Habitattype

Hoogste bijdrage *

H9190 Oude eikenbossen

0,14

H2310 Stuifzandheiden met struikhei

0,10

H2330 Zandverstuivingen

0,08

*

Benodigde ontwikkelingsruimte

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Situatie 1
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Emissie
(per bron)

Naam

Situatie 1

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Euroklasse

Vrachtauto diesel >
20 ton GVW - Euro 5

Aantal voertuigen (/dag) Stof

Locatie (X,Y)
NOx

Omschrijving

STAGE II, 37 – 75
kW, bouwjaar
2004/01, Cat. G

Heftruck

Brandstof
verbruik
(l/j)

Naam

Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie

Benodigde ontwikkelingsruimte

Situatie 1

29,38 kg/j
< 1 kg/j

Waalwijk Zuid - Boring - Intern
verkeer - heftruck
134411, 403741
17,77 kg/j

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

1.000

NOx

Emissie

25,0 NOx
NH3

Naam

Voertuig

Waalwijk Zuid - Boring - Verkeer
aan- en afvoer
134764, 403831
29,38 kg/j
< 1 kg/j

Warmte Stof
inhoud
(MW)

NOx

Emissie

17,77 kg/j

Waalwijk Zuid - Boring generatoren
134536, 403792
4,0 m
0,220 MW
Standaard profiel industrie
2.535,00 kg/j
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Benodigde
ontwikkelingsruimte

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NOx

Benodigde ontwikkelingsruimte

Situatie 1

Put clean-up en testen
134525, 403805
2,0 m
0,220 MW
Standaard profiel industrie
61,00 kg/j
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Benodigde
ontwikkelingsruimte
Disclaimer

Rekenbasis

Benodigde ontwikkelingsruimte

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2016L_20171003_1682e2550c
Database
versie 2016L_20170828_c3f058f00f
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Situatie 1
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With its headquarters in Amersfoort, The Netherlands, Royal HaskoningDHV is
an independent, international project management, engineering and consultancy
service provider. Ranking globally in the top 10 of independently owned,
nonlisted companies and top 40 overall, the Company’s 6,000 staff provide
services across the world from more than 100 offices in over 35 countries.

Our connections
Innovation is a collaborative process, which is why Royal HaskoningDHV works
in association with clients, project partners, universities, government agencies,
NGOs and many other organisations to develop and introduce new ways of
living and working to enhance society together, now and in the future.

Memberships
Royal HaskoningDHV is a member of the recognised engineering and
environmental bodies in those countries where it has a permanent office base.
All Royal HaskoningDHV consultants, architects and engineers are members of
their individual branch organisations in their various countries.

Integrity
Royal HaskoningDHV is the first and only engineering consultancy with ETHIC
Intelligence anti-corruption certificate since 2010.

royalhaskoningdhv.com

HaskoningDHV Nederland B.V
t.a.v.: dhr. A. Kijk in de Vegte
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3818 EX Amersfoort
12 februari 2018
Betreft:
inspectie bebouwing en bomenlaan aan de Ruilverkavelingsweg te
Loon op Zand.
Bij deze ontvangt u de resultaten van de inspectie naar geschiktheid voor
vleermuizen van een tweetal gebouwen en een bomenlaan aan de
Ruilverkavelingsweg te Loon op Zand. De resultaten worden beknopt weergeven.
De inspectie is uitgevoerd op 24 januari 2018.

Trafogebouw
In de offerteaanvraag is aangegeven dat het trafogebouw (kiezel beton) ophet oog
weinig geschikte openingen bevat. Deze conclusie is te voorbarig. Het gebouw is
voorzien van betonnen panelen die veel ruimte vrijlaten waar vleermuizen zich in
potentie zouden kunnen ophouden. Echter, op korte afstand van het trafo-gebouw
staat een omheining die voorkomt dat vleermuizen een vrije aanvliegroute hebben.
De combinatie van de aanwezigheid van het hekwerk, de aanwezigheid van
spinnenwebben en de afwezigheid van sporen die wijzen op het gebruik door
vleermuizen leidt tot de conclusie dat het trafogebouw niet in gebruik is door
vleermuizen.

Controle-gebouw
Verder naar het oosten staat een wat groter controlegebouw. Uit eerder onderzoek
is gebleken dat het gebouw is voorzien van een spouwmuur. Het pand is zowel van
binnen als van buiten onderzocht.
Binnenzijde
De binnenzijde van het controlegebouw is voor het grootste deel erg droog. Hier
zijn de plafonds en de ruimtes achter de installaties geinspecteerd. Nergens zijn
sporen aangetroffen die wijzen op gebruik door vleermuizen. Door de aanwezigheid
van de technische installatie en de lage luchtvochtigheid is het onwaarschijnlijk
dat vleermuizen zich in de binnenruimte van het controlegebouw ophouden.
Een ander afgesloten deel van het controlegebouw bevat een andere technische
installatie. Hier is de luchtvochtigheid beduidend hoger maar ook is de ruimte
volledig afgesloten. ER zijn geen mogelijkheden voor vleermuizen om hier binnen
te komen. Bovendien is er sprake van trillingen en een merkbare concentratie aan
chemicalien in de lucht. Vleermuizen maken geen egrbuik van deze ruimte.
Buitenzijde
Het controlegebouw is rondom gecontroleerd op mogelijk openingen voor
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vleermuizen. Alle gevonden openingen zijn ofwel te klein ofwel zijn niet vrij te
bereiken door vleermuizen. Aan de zuidzijde staat ok hier op zeer korte afstand
een hekwerk dat een vrije aanvliegroute gedeeltelijk verhindert. Met inzet van
endoscopie is waar mogelijk in de spouwmuur gekeken. De doorsnede van de
endoscoop is slechts 9 mm. Slechts op 1 plek lukte het om in de spouwruimte te
kijken. Hier zijn geen sporen gevonden die wijzen op gebruik door vleermuizen. De
openingen zijn te klein om toegang te bieden tot de spouwruimte.

Bomenlaan

De bomenlaan bij de Ruilverkavelingsweg is van voldoende omvang om in potentie
geschikt te zijn. Alle bomen zijn visueel gecontroleerd. Wat vrijwel meteen opvalt
is dat de bomen goed zijn onderhouden. Er zijn nauwelijks rottingsgaten aan te
wijzen. Alle gesnoeide takken zijn netjes geheeld waardoor geen mogelijk
verblijfplaatsen zijn gevormd. Enkele rottingsgaten zijn wel aangetroffen maar
deze zijn allemaal van boven naar beneden ingerot. Deze gaten staan snel vol
water en zijn niet geschikt voor vleermuizen.
Vliegroute
Het is niet mogelijk om op basis van sporenonderzoek vast te stellen of een
bomenlaan in gebruik is als vliegroute. Maar afgaande op de ongeschiktheid van het
plangebied, de onderbrekingen van 45 meter in het westen en ruim 80 meter in het
oosten kan worden gesteld dat de bomenlaan waarschijnlijk niet in gebruik is als
essentiële vliegroute voor vleermuizen.

Conclusie
De ontwikkelingen in het plangebied aan de Ruilverkavelingsweg hebben geen
negatief effect op vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen.
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Foto’s

Foto 1: voorbeeld van spleet in trafogebouw. De aanwezigheid van een omheining
op korte afstand voorkomt dat vleermuizen kunnen invliegen.

Foto 2: Spleet in plafond van de controleruimte. Deze spleet bevat geen
vleermuizen. De binnenruimte is te droog en goed afgesloten voor vleermuizen.
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Foto 3: De daktrim sluit over het grootste deel goed aan. Op enkele plekken is wat
meer ruimte zoals op de foto te zien is. De klimbeveiliging aan de dakrand in
combinatie met de omheining aan de zuidzijde verhinderd een vrije invliegroute.
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