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Inleiding
Deze leidraad, behorende bij de ‘Gedragscode Flora- en Faunawet - Ruimtelijke Ontwikkeling en
Inrichting’ van Vereniging Stadswerk Nederland1, is van toepassing op de voorbereidende en
uitvoerende werkzaamheden als het gaat om de ontwikkeling en inrichting van ruimtelijke projecten
door de gemeente Den Helder. Deze leidraad is een nadere uitwerking van de gedragscode
ruimtelijke ontwikkeling in het kader van de flora- en faunawet. De flora- en faunawet geldt sinds
2002. Het is een kaderwet betreffende de duurzame instandhouding van wilde planten en dieren in
Nederland.
Handelen volgens de gedragscode en leidraad draagt bij aan de verankering van de flora- en
faunawet binnen de gemeente Den Helder. Door te handelen volgens de gedragscode ruimtelijke
ontwikkeling en inrichting en deze bijbehorende leidraad wordt schade aan de lokale populaties van
beschermde dieren en planten of tot een minimum beperkt. Door te handelen volgens de
gedragscode en deze leidraad wordt op de juiste wijze invulling gegeven aan de zorgplicht volgens
artikel 2 van de flora- en faunawet. Er wordt invulling gegeven aan een gedeeltelijke vrijstelling van
de ontheffingsplicht in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Indien wordt afgeweken
van het handelen zoals beschreven in de gedragscode en/of leidraad dient hiervan melding gemaakt
te worden bij het college van B&W en dient een ontheffing aangevraagd te worden voor te uit te
voeren werkzaamheden.
Onder ruimtelijke ontwikkelingen worden activiteiten verstaan met als resultaat een
functieverandering of uiterlijke verandering van een gebied of object. Handelen volgens de
gedragscode is alleen vereist indien (mogelijk) beschermde soorten voorkomen op en nabij de
project- of werklocatie. Voor deze locaties geldt: NEE, tenzij…..
Een ruimtelijke ontwikkeling kan betekenen dat planten en dieren en hun verblijfplaatsen niet in
stand kunnen worden gehouden. Voor het zorgvuldig uitvoeren van dergelijke activiteiten dient dan
ook een degelijke procedure te worden doorlopen van projectvorming tot en met de realisatie. Door
te handelen volgens deze gedragscode worden de negatieve effecten van een ruimtelijke
ontwikkeling op lokale populaties van beschermde dieren en planten tot een minimum beperkt.
Het ingrijpen in populaties van soorten, die beschermd zijn onder de flora- en faunawet, is alleen
mogelijk als er sprake is van een redelijk doel (erkend belang) en er geen afbreuk wordt gedaan aan
de gunstige staat van instandhouding van de soort.

Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk wordt het wettelijk kader nader toegelicht. Welke handvatten en welke
verplichtingen heb je om het proces op de juiste wijze te doorlopen. Waarna in hoofdstuk 2 het
toetsingskader wordt weergegeven, waaraan in elke fase van de planvorming getoetst kan worden.
Afhankelijk van de fase van de planvorming (zie schema pg.5), wordt het detailniveau van de
toetsing bepaald.

1

Daar waar gesproken wordt over de gedragscode wordt bedoelt: de ‘Gedragscode Flora- en Faunawet - Ruimtelijke
Ontwikkeling en Inrichting’ van Vereniging Stadswerk Nederland. Daar waar gesproken wordt over de leidraad, wordt
bedoelt: het document dat hier voor u ligt.
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Het werkproces wordt in de gedragscode uiteengezet in drie fasen van de gedragscode, de
planvoorbereiding, de planvorming en realisatie (hoofdstuk 3,4 en5 gedragscode). In deze leidraad
wordt het werkproces van de drie fasen verder uitgewerkt voor de gemeente Den Helder. In de
planvoorbereiding (H3, leidraad) wordt bekeken of er mogelijk zwaar beschermde soorten aanwezig
zijn binnen het plangebied, waardoor een ontwikkeling niet tot uitvoering gebracht kan worden.
Hiervoor is een indicatieve natuurwaarden kaart ontwikkeld (zie bijlage 2). Tijdens de planvorming
(H4, leidraad) wordt nader onderzoek gedaan naar aanwezige soorten binnen het plangebied.
Waarna in hoofdstuk 5 middels vastgestelde werkprotocollen de werkmethodiek en eventuele
compenserende en mitigerende maatregelen worden vastgesteld.
Tot slot is in hoofdstuk 6 de contractvorming met betrekking tot de uitvoering weergegeven.
Fasering

omschrijving

Planvoorbereiding (H3)

In deze fase wordt onder andere bestemmingsplannen en nieuwe initiatieven
beoordeeld. Hierbij wordt voornamelijk gekeken of bepaalde ontwikkelingen
überhaupt mogelijk zijn in een bepaald gebied. Er wordt gekeken naar de
leefgebieden van de in Den Helder aanwezige tabel 3 soorten, naar de biotopen,
verbindingen tussen biotopen. In deze fase wordt bepaald of er mogelijkheden zijn
om zonder ontheffing het werk uit te voeren.

Planvorming (H4)

In deze fase wordt de inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezige beschermde
soorten. Met behulp van de leidraad wordt aan de hand van de aard van de
werkzaamheden bepaald welke onderzoeken in welke periode uitgevoerd moeten
worden en in welke periode de uitvoering plaats kan vinden.

Realisatie (H5)

In deze fase wordt de contractvorming met de uitvoerder bekeken. Het plan van
aanpak voor de uitvoering wordt gemaakt en getoetst aan het toetsingskader.
Wijzigingen in de werkzaamheden en planning kort voor en/of tijdens de
uitvoering worden steeds opnieuw getoetst aan het toetsingskader.

Tabel: toelichting fasering
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1. Wettelijk kader
Iedere Nederlander heeft een algemene zorgplicht aangaande de bescherming en instandhouding
van wilde flora en fauna. Dit geldt voor alle soorten en specifiek voor beschermde soorten zoals
verwoord in de flora- en faunawet. In februari 2005 heeft het ministerie van EL&I een indeling
gemaakt, zg. tabellenlijst. De beschermde soorten zijn ingedeeld in drie tabellen en vogels, waarbij
de zwaarte van de bescherming bepaald wordt door de tabel (tabel 1 minste bescherming, tabel 3 de
zwaarste bescherming)

•

Niet beschermd: Algemene zorgplicht

•

Beschermd: Verhoogde zorgplicht
o

Tabel 1: Algemene soorten

o

Tabel 2: Overige soorten

o

Vogels, soorten met niet jaarrond beschermde nesten

o

Vogels, soorten met jaarrond beschermde nesten

o

Tabel 3: Specifieke soorten

Deze leidraad gaat specifiek in op ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting in de gemeente Den
Helder. Op alle projectlocaties kunnen beschermde soorten voorkomen en dient er te worden
gehandeld volgens de wettelijke zorgplicht. De wijze van handelen wordt bepaald aan de hand van
de mate van bescherming van de soorten. In bijlage 2 van de gedragscode is de lijst van beschermde
soorten opgenomen.

1.1 Algemene en verhoogde zorgplicht
Voor alle in het wild levende planten en dieren die voorkomen geldt een algemene zorgplicht. Dit
houdt in dat nadelige gevolgen, door uitvoering van werkzaamheden voor deze soorten zoveel
mogelijk moeten worden voorkomen (art. 2 flora- en faunawet). Dit houdt in dat voor en tijdens de
uitvoering van werkzaamheden rekening gehouden dient te worden met aanwezige soorten binnen
het werk. Deze maatregelen dienen vooraf aan de start van de uitvoering vastgelegd te worden in
een ‘plan van aanpak’ (bijlage 7 leidraad).
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Algemene zorgplicht
Voorbeeld 1:
Bij het rooien van bosplantsoen dient één kant op gewerkt te worden, bij
voorkeur in de richting van een deel van het bosplantsoen dat blijft staan. Op
deze wijze kunnen kleine zoogdieren als bv. veldmuis het te kappen
bosplantsoen verlaten en op eigen kracht een veilig heenkomen zoeken.
Voorbeeld 2:
Bij het dempen van een sloot dienen eerst de vissen zoals bv. snoek
weggevangen te worden. Het water wordt weggepompt (evt. wordt een
kleine dam gemaakt). Zodra het water laag staat kunnen de vissen eenvoudig
gevangen worden en naar een andere sloot overgebracht worden.

Naast een algemene zorgplicht bestaat er een verhoogde zorgplicht voor soorten die op de
tabellenlijst (bijlage 2 gedragscode) zijn opgenomen. Deze soorten hebben een beschermde status.
Niet alle beschermde soorten komen daadwerkelijk in Den Helder voor. In bijlage 1 van de leidraad
wordt weergegeven welke van de beschermde soorten in Den Helder voorkomen. In het planproces
en bij de uitvoering van het werk dient hiermee rekening te worden gehouden.
De tabellenlijst is opgedeeld in 3 tabellen, daarnaast is er een aparte groep voor vogels. Voor elke
tabel geldt een eigen werkproces.
Ruimtelijke ontwikkeling
Niet beschermde soorten

Algemene zorgplicht

Tabel 1 soorten

Vrijstelling

Tabel 2 soorten

Inzet gedragscode

Vogels

Niet jaarrond beschermde nesten

Inzet gedragscode *

Jaarrond beschermde nesten

Ontheffing

Tabel 3 soorten

Ontheffing

* inzet gedragscode mogelijk, mits aanvullende maatregelen genomen worden.

1.2 Vrijstelling

Voor tabel 1 soorten geldt een algehele vrijstelling. Dit houdt in dat het ministerie van EL&I er van uit
gaat dat er zorgvuldig wordt gehandeld, zonder dat het formeel voorafgaand aan de activiteit wordt
aangetoond. Er hoeft dus geen ontheffing te worden aangevraagd, mits er zorgvuldig wordt
gehandeld. Ondanks dat voor de uit te voeren werkzaamheden geen ontheffing aangevraagd hoeft te
worden, is er wel een verhoogde zorgplicht van toepassing. Begeleiding van een ecoloog is niet
noodzakelijk.
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Verhoogde zorgplicht
Voorbeeld 1:
Het rooien van bosplantsoen wordt meestal in de wintermaanden uitgevoerd.
In de winter maanden houden veel kleine zoogdieren (bv. egel) een
winterslaap. In deze periode dient daarom voorafgaand aan het rooien van
bosplantsoen bekeken te worden of er geen zoogdieren in winterslaap
aanwezig zijn. Indien er kleine zoogdieren aanwezig zijn, dienen ze te worden
weggevangen (en worden bv. naar de egelopvang gebracht).
Voorbeeld 2:
Indien op een terrein beschermde planten (zoals bv. vogelmelk) aanwezig zijn.
Bij werkzaamheden is de kans aanwezig dat deze beschermde planten verloren
gaan. Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen deze planten verplant te
worden naar een voor de betreffende plant geschikte locatie.

1.3 Gedragscode

De gedragscode is een activiteitgerichte werkinstructie voor het zorgvuldig handelen tijdens het
verrichten van werkzaamheden op locaties waar vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora
en fauna aanwezig zijn. Voor de ruimtelijke ontwikkeling kan een gedragscode worden toegepast op
locaties waar tabel 2 soorten en/of niet jaarrond beschermde vogelnesten voorkomen. Door het
dagelijks bestuur (College van B&W) dient de gedragscode, op een specifiek werk of op de hele
gemeente, van toepassing te worden verklaard. Mits het werk volgens de vastgestelde procedures
wordt uitgevoerd is het aanvragen van een ontheffing niet nodig.

Gedragscode
Voorbeeld 1:
Voorafgaand aan het dempen van een sloot dient te worden beoordeeld wat
het effect van de werkzaamheden zijn op het leefgebied van beschermde
soort (bv. kleine modderkruiper). De negatieve effecten op de soort moeten
tijdens de planvorming worden geminimaliseerd. De uit te voeren
werkzaamheden (bv. het overzetten van vissen) moeten worden begeleid door
een ecoloog.
Voorbeeld 2:
Indien in de planvoorbereiding wordt geconstateerd dat op een terrein
beschermde planten (bv. rietorchis) aanwezig zijn, dient eerst bekeken te
worden of het plan dusdanig aangepast kan worden dat de plant in zijn
natuurlijke omstandigheden kan blijven staan. Is dit niet mogelijk, dan dient de
plant verplant te worden naar een voor de betreffende plant geschikte locatie
onder begeleiding van een ecoloog.
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1.4 Ontheffing
Indien in een plangebied soorten worden aangetroffen die opgenomen zijn in tabel 3 en/of jaarrond
beschermde nesten dient een ontheffing te worden aangevraagd bij het ministerie van EL&I voor het
uitvoeren van de werkzaamheden. Ook voor uit te voeren werkzaamheden, die in strijd zijn met
zorgvuldig handelen en/of de gedragscode dient een ontheffing aangevraagd te worden. Bij de
ontheffingsaanvraag dient een ecologisch onderzoek bijgevoegd te worden, alsmede een verkenning
van de alternatieven en een gedegen onderbouwing van de nut en noodzaak van de uit te voeren
werkzaamheden. De ontheffing geldt alleen voor het project waarvoor deze is aangevraagd en heeft
een beperkte geldigheidsduur (max. 5 jaar).
Ontheffing
Voorbeeld 1:
Bij de sloop van een gebouw dient voorafgaand aan de sloop een natuurtoets
uitgevoerd te worden. Mogelijk zijn er vleermuizen (tabel 3) gehuisvest in het
gebouw. Hiervoor dient een inventarisatie uitgevoerd te worden, zoals het
vleermuizenprotocol dat voorschrijft. Indien de vleermuizen in het gebouw
gehuisvest zijn, dient bekeken te worden wat het effect van de sloop op de
soort is, wat de alternatieven zijn, welke mitigerende maatregelen getroffen
moeten worden. Dit wordt in een nader onderzoek bijgevoegd bij de
ontheffingsaanvraag. Pas als de ontheffing is verleend kan begonnen worden
met de uitvoering van het werk (zoals beschreven in de ontheffing).
Voorbeeld 2:
Bij het verplanten van bv. een grote groep orchideeën dient, ondanks dat
middels de gedragscode het verplanten van rietorchideeën (tabel 2) is
toegestaan, een ontheffing aangevraagd te worden. Het verplanten van grote
groepen beschermde planten is in strijd met het zorgvuldig handelen. Bij de
ontheffingsaanvraag dient een werkmethode, een gedegen onderzoek naar
mogelijke alternatieven en onderzoek naar mitigerende maatregelen
aangeleverd te worden.

1.5 Omgaan met soorten die onverwacht verschijnen
Indien (ondanks een zorgvuldige voorbereiding) tijdens de werkzaamheden onverwacht beschermde
soorten aanwezig blijken te zijn, waarvoor aanvullende maatregelen getroffen dienen te worden,
moeten de werkzaamheden stilgelegd worden. De werkzaamheden kunnen pas worden hervat nadat
de noodzakelijke maatregelen getroffen zijn. In het meest gunstige geval kan middels het nemen van
concrete maatregelen, zoals opgenomen in de gedragscode, de werkzaamheden worden hervat. In
andere gevallen dient het werkprotocol te worden herzien en in het meest ongunstige geval dient
alsnog een ontheffing aangevraagd te worden bij het ministerie van EL&I.
De opdrachtnemer schakelt altijd een ter zake kundige in (hoofdstuk 5.3 gedragscode) , die aangeeft
onder welke voorwaarden de werkzaamheden doorgang kunnen vinden.
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Onverwachte zaken
Voorbeeld 1:
Indien tijdens de het kappen van een stuk bosplantsoen wordt geconstateerd
dat er een egel door het plangebied loopt of daar zijn winterslaap houdt, dient
het werk tijdelijk stilgelegd te worden. De ter zake kundige op het werk draagt
zorg voor de opvang van de egel en maakt hiervan melding bij zijn
opdrachtgever. Waarna de werkzaamheden kunnen worden hervat.
Voorbeeld 2:
Indien tijdens de sloop van een gebouw blijkt dat in de spouwmuur
vleermuizen zijn gevestigd, wordt het werk stilgelegd. Er dient direct een
deskundige op gebied van vleermuizen ingeschakeld te worden om de
verblijfplaats van de vleermuizen zo goed mogelijk te herstellen. Een
ecologisch werkprotocol (evt. met aanvullend onderzoek) dient te worden
opgesteld, waarna een ontheffing aangevraagd dient te worden. Pas na het
ontvangen van de ontheffing kunnen de werkzaamheden worden hervat.
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2. Toetsingskader
In de gedragscode (hoofdstuk 3.2) worden toetsingskaders aangegeven. In dit hoofdstuk worden
deze toetsingskaders gespecificeerd voor de gemeente Den Helder. Zo kan een groot deel van de
soorten op de tabellenlijsten(bijlage 2 gedragscode) wordt uitgesloten van aanwezigheid binnen de
gemeente Den Helder. Het wordt hierdoor mogelijk om gerichter te inventariseren op aanwezige
soorten en er kunnen gerichtere maatregelen genomen worden tijdens de planvorming (met
betrekking tot alléén de soorten die aanwezig (kunnen) zijn binnen het plangebied). Bij elke
ruimtelijke ontwikkeling dient de flora en fauna in het plangebied bekeken te worden, echter de aard
van de ingreep bepaalt de wijze van inventariseren. Bij kleine ingrepen is eenvoudige check van de
gegevens en een gerichte veldinventarisatie voldoende, bij grote ingrepen of specifieke locaties is
een nader onderzoek of een volledige natuurtoets op zijn vereist.
Natuurtoets
Voorbeeld 1:
Bepaalde soorten (bv. gaffellibel) staan wel op de tabellenlijst, maar komen
niet voor in Noord-Holland. Bij een natuurtoets moet deze uitgesloten worden
in het plangebied. Bij de inzet van de gedragscode wordt deze soort
uitgesloten op basis van voorkomen van de soort. Hier hoeft geen nader
onderzoek naar gedaan te worden.
Voorbeeld 2:
Soorten komen voor in een specifieke biotoop. Soorten die voorkomen in natte
bloemenweides (bv. Rietorchidee) en niet kunnen voorkomen in siergazon. Het
is op basis van biotoop uit te sluiten dat in het siergazon beschermde
plantensoorten zoals bv. de rietorchidee voorkomen. Een nader onderzoek op
basis van de biotoop is dan niet noodzakelijk.

2.1 Uitsluiting van soorten
Veel soorten op de tabellenlijsten (bijlage 2 gedragscode) komen door de specifieke klimatologische
omstandigheden in Den Helder niet voor. De soorten in tabel 1, 2 en 3 zijn via literatuurstudie allen
bekeken. In bijlage 1 (van deze leidraad) zijn hiervan de resultaten opgenomen. In deze het overzicht
is aangegeven;
1. de soorten die hier niet voorkomen (rood)
2. de soorten die zijn waargenomen binnen de gemeente (groen)
3. soorten hier voor zouden kunnen komen of die in de buurt zijn waargenomen (oranje).
In de laatste kolom van de tabel is de bron weergegeven welke geraadpleegd is. Deze bronnen zijn
door de verschillende natuurverenigingen beschikbaar gesteld. Daar waar de vermelding
‘Waarneming.nl’ genoteerd staat, zijn alleen geverifieerde waarnemingen opgenomen. In
tegenstelling tot de gedragscode is er voor gekozen om geen gebruik te maken van de gegevens van
de Nationale Databank Flora- en Fauna (NDFF) voor de samenstelling van deze lijst. Hiervoor is door
de gemeente geen abonnement afgesloten. De geraadpleegde bronnen voor het samen stellen van
de lijst functioneren o.a. als bron voor de database van het NDFF, aangevuld met gegevens uit
natuurtoetsen en lokale natuurverenigingen. Van specifieke locaties kunnen de uurhokgegevens
(NDFF) van deze locatie als bijlage toegevoegd worden bij de natuurtoets.
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2.2 Uitsluiting op beheergroep
In het groenbeheersysteem van de gemeente Den Helder is een beperkt aantal beheergroepen
opgenomen (let wel: in het groenbeheersysteem zijn alleen de gebieden die in beheer en eigendom
zijn van de gemeente opgenomen). Op basis van het beheer (per beheergroep) kunnen (beschermde)
soorten uitgesloten worden. In bijlage 2 (leidraad) is een overzichtskaart opgenomen waarbij een
indeling is gemaakt naar de mogelijkheid dat er beschermde soorten in het gebied voorkomen.
Daarnaast zijn ecologisch waardevolle gebieden opgenomen op de kaart (de rode gebieden).
In de rode gebieden is onderzoek onvermijdelijk noodzakelijk, hieronder vallen de
Natura2000 gebieden, de ecologische hoofdstructuur en locaties waarvan lokaal bekend is
dat deze bijzondere natuurwaarden hebben. Onderzoek is hier te allen tijde nodig.
In de groene gebieden is geen nader onderzoek nodig, aangezien op deze locaties vanwege
het beheer geen geschikte biotoop aanwezig is.
De oranje gebieden zijn qua beheer geschikt als biotoop, in deze gebieden dient, afhankelijk
van de uit te voeren werkzaamheden, een inventarisatie van aanwezige soorten uitgevoerd
te worden ofwel een natuurtoets of nader onderzoek plaats moet vinden.
Over de witte gebieden op de kaart kan op basis van het beheersysteem van de gemeente
Den Helder geen uitspraak gedaan worden. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden
in combinatie met de aanwezige biotopen dient bepaald te worden of onderzoek
noodzakelijk is.
De betreffende kaart wordt voor iedereen benaderbaar gemaakt via de website. Intern binnen de
gemeente Den Helder wordt deze benaderbaar gemaakt vanuit de applicatie GeoWeb. Ook de
aanwezige uitgevoerde natuurtoetsen kunnen dan via Geoweb opgevraagd worden. Deze
natuurtoetsen geven een groot deel aan informatie over aangetroffen soorten binnen een gebied,
die bij het vooronderzoek in de planvorming voordeel op kunnen leveren.
Binnen de gemeente Den Helder is in het groenbeheersysteem een indeling gemaakt naar
beheergroepen. De naamgeving van deze beheergroepen komt niet overeen met de werklocaties,
zoals deze genoemd zijn in hoofdstuk 6 (gedragscode). In de onderstaande tabel worden de
beheergroepen, zoals we deze in de gemeente Den Helder hanteren, ingedeeld naar werklocatie.
Beheergroepen

Werklocatie

Bomen

2D. Houtige beplanting

Bodembedekkers

geen werklocatie

Bosplantsoen

2D. Houtige beplanting

Heesters grof

2D. Houtige beplanting

Sierheesters en heesterrozen

geen werklocatie

Cultuurrozen

geen werklocatie

Hagen

geen werklocatie

Heester- en bloembakken

geen werklocatie

Zomergoed

geen werklocatie

Siergazon

geen werklocatie

Ruw gras

geen werklocatie

Bloemenweide / hooiberm

2A Droog (kruidenrijk) terrein

Begrazing

2A Droog (kruidenrijk) terrein

Buurtbeheer

geen werklocatie

NB. Beheergroepen overgenomen uit Beheerplan Stedelijk Groen 2010-2013, werklocaties uit de Gedragscode
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Naast deze indeling naar beheergroep worden de (beschermde) soorten, die in Den Helder
voorkomen, ingedeeld naar biotoop (bijlage 3 leidraad). Hierbij dient rekening gehouden te worden
met het feit dat sommige soorten voorkomen in meerdere biotopen (zomer/winterbiotoop).
Door te weten welke soorten in welke biotoop voorkomen kunnen soorten uitgesloten worden van
een beheergroep.

Indeling soort naar biotoop
Voorbeeld 1:
In de beheergroep bosplantsoen komen zoogdieren voor. Voor bijvoorbeeld de
zeehond is het bosplantsoen geen geschikte biotoop. Op basis van de biotoop
kan uitgesloten worden dat de zeehond voorkomt in het bosplantsoen.
Voorbeeld 2:
De witflankdolfijn is één van de soorten die in de gemeente Den Helder
voorkomt, in de werklocatie open water. Door een indeling te maken naar
biotoop (zoet of zout water) kan o.a. de witflankdolfijn uitgesloten worden
voor de watergangen in de stad.

2.3 Uitsluiting door onderzoek

In de Natura2000 gebieden, ecologische hoofdstructuur (EHS) en gemeentelijke waardevolle
natuurgebieden (atlas natuur en cultuurhistorie en Gebiedskaart ‘hot spots’ van de ‘Leidraad
Bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen’) is het te allen tijde noodzakelijk om een
volledige natuurtoets uit te laten voeren door een ecoloog.
Onderzoek

Instrument

Natura 2000

Natuurtoets

NB-wet* /FenF wet*

Groenstructuur (EHS / atlas/hot spots)

Natuurtoets

FenF-wet*

Tabel 3 soorten mogelijk aanwezig

Nader onderzoek

Ecologisch werkprotocol*

Tabel 2 soorten mogelijk aanwezig

Nader onderzoek

Gedragscode

Tabel 1 soorten mogelijk aanwezig

Inventarisatie

Gedragscode

Geen beschermde soorten aanwezig

Geen

Gedragscode

* Het aanvragen van een ontheffing is noodzakelijk indien tabel 3 soorten aanwezig zijn of NB-wet van toepassing is.

In de meeste gevallen kan middels een veldinventarisatie voldoende uitsluitsel geven betreffende de
aanwezigheid van soorten. De veldinventarisatie wordt uitgevoerd door een ter zake kundige
(hoofdstuk 5.3 gedragscode). Eventueel is een nader onderzoek noodzakelijk.
Indien er tabel 2 of 3 soorten worden verwacht, dient per soortgroep een nader onderzoek te
worden uitgevoerd. Hiervoor is een inventarisatie door een ecoloog noodzakelijk. Deze dient
schriftelijk te worden vastgelegd, middels een beknopte rapportage. Aan de hand van de
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inventarisatie dient bepaald te worden of een ontheffingsaanvraag noodzakelijk is. Indien met het
uitvoeren van de werkzaamheden geen overtreding van de verbodsbepalingen wordt begaan, is het
aanvragen van een ontheffing niet nodig.
Indien wel een ontheffing noodzakelijk blijkt, dan dient als bijlage bij de ontheffingsaanvraag de
inventarisatie en een ecologisch werkprotocol bijgevoegd te worden. In dit werkprotocol wordt
onder andere bepaald;
- de aard van de werkzaamheden / werkwijze / uitvoeringperiode,
- het effect van het werk op de Natura2000 gebieden,
- de noodzaak van het uitvoeren van de werkzaamheden,
- effect op de beschermde soort en de duurzame instandhouding,
- mitigerende en/of compenserende maatregelen.
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3. Planvoorbereiding
Tijdens de planvoorbereiding is het de bedoeling dat duidelijk wordt welke (beschermde) soorten er
binnen het plangebied voorkomen. Dit kan op verschillende manieren geïnventariseerd worden. De
meest uitgebreide manier is het uitvoeren van een natuurtoets, inclusief nader onderzoek naar de
mogelijk voorkomende soorten binnen een plangebied, aan het begin van het project of bij het
herzien van een bestemmingsplan. In een natuurtoets wordt door een ecoloog een volledige
inventarisatie gemaakt van de aanwezige (beschermde) soorten. Een volledig onderzoek naar alle
mogelijk aanwezige soorten duurt erg lang (bv. bij vleermuizen jaarrond)en is kostbaar. Gezien de
beperkte geldigheidsduur van de natuurtoets (max. 3 jaar geldig) is een dergelijk onderzoek in deze
fase van de planvorming niet aan te bevelen. In de verschillende fasen van het planvormingsproces
dient daarom gekeken te worden welke manier van toetsen het meest geschikt is voor de situatie.
Plantoetsing
Voorbeeld 1:
Bij het herzien van een bestemmingsplan is het voornamelijk van belang om te
weten welke mogelijke beperkingen er aanwezig zijn met betrekking tot de
ontwikkelingen. Is de locatie waar de ontwikkeling plaats zal vinden een
geschikt leefgebied voor bijvoorbeeld de Rugstreeppad en wat voor effecten
heeft dit voor de planvorming. Middels een natuurtoets kan dit bepaald
worden.
Voorbeeld 2:
Indien er bv. een rioolpomp verplaatst moet worden, is het van direct belang
of er specifieke soorten op de specifieke locatie aanwezig zijn. In verband met
de beperkte invloed is het voldoende om, op basis van beheer en/of
veldbezoek, middels een plan van aanpak vast te leggen welke handelingen en
werkwijze gehanteerd dient te worden.

3.1 Initiatieffase

Tijdens initiatieffase van de planvoorbereiding dient met name gekeken te worden naar de
haalbaarheid van het initiatief. Indien in deze fase al blijkt dat een initiatief, vanwege de aanwezige
flora- en fauna, geen haalbare ontwikkeling is, dient dit in vroegtijdig stadium te worden aangegeven
aan de initiatiefnemer. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een gedegen
onderzoek/onderbouwing van zijn initiatief.
Het initiatief wordt getoetst aan het toetsingskader (hoofdstuk 2 leidraad). In de initiatieffase ligt de
nadruk met name op de tabel 3 soorten en vogels. Dit vanwege de zwaardere bescherming van de
voortplantings- en vaste verblijfplaatsen van tabel 3 soorten en vogels. In deze fase van de
planvorming wordt een beoordeling gemaakt van de effecten van het voorgenomen initiatief op de
aanwezige flora- en fauna binnen het plangebied, in de directe omgeving en in regionaal verband.
Indien er tabel 3 soorten of jaarrond broedende vogels in of in de directe omgeving van het
plangebied voorkomen, het aanvragen van een ontheffing bij het ministerie van EL&I noodzakelijk.
Het uitvoeren van de benodigde onderzoeken voor het aanvragen van de benodigde ontheffing kan
een lange onderzoeksperiode met zich mee brengen.
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Initiatief
Voorbeeld 1:
Bij een initiatief tot het bouwen van woningen, dient de locatie voor de
woningbouw bekeken te worden. Op vragen als; ligt de beoogde locatie in een
ecologische verbindingszone, nabij een natura2000 gebied of een broedkolonie
(bv. van de tapuit) dient duidelijkheid te komen.
Voorbeeld 2:
Is de locatie geschikt als voortplantingsgebied, foerageergebied of
winterverblijf voor bijvoorbeeld de rugstreeppad. Wat zijn de effecten van de
voorgenomen activiteiten. Is er sprake van een verkleining van het leefgebied
(van bv. de rugstreeppad) worden door de voorgenomen ruimtelijke
ontwikkelingen deelbiotopen van elkaar afgesneden of worden deelbiotopen
van een soort volledig weggenomen? De (deel)biotopen houden niet op bij de
grenzen van de gemeente, bij de beoordeling dient derhalve over de grenzen
van de gemeente heen gekeken te worden.
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een gedegen flora- en faunaonderzoek.
In veel gevallen (als de initiatiefnemer niet de gemeente is)heeft de gemeente in deze fase een
adviserende rol met betrekking tot de haalbaarheid van het initiatief.

3.2 Projectfase

Bij het opstarten van een project dient het flora- en faunaonderzoek in de planning te worden
opgenomen. Hierbij dient bepaald te worden;
- welke biotopen binnen het plangebied aanwezig zijn,
- welke soorten mogelijk verstoord kunnen worden,
- welke werkzaamheden uitgevoerd worden.
Aan de hand van deze gegevens wordt bekeken welke beperkingen er verwacht kunnen worden. Uit
het vooronderzoek wordt de periode van inventarisatie bepaald en wordt bepaald wat de meest
geschikte periode van uitvoering is. In de planning van de uitvoering dient de minst kwetsbare
periode aangehouden te worden voor de uitvoering van de werkzaamheden. Indien vroegtijdig
inzicht in inventarisatie en uitvoeringsperiode wordt verkregen, kan in de uitvoeringsfase tijd en geld
bespaard worden.
Na vaststellen van de biotopen, mogelijke soorten , aard van de werkzaamheden,
inventarisatieperiode en uitvoeringsperiode dient een natuurtoets uitgevoerd worden. De
natuurtoets wordt uitgevoerd door een ecoloog, welke aangesloten is of waarvan het bedrijf dat hij
vertegenwoordigd aangesloten is bij het Netwerk Groene Bureaus. Op basis van de gegevens uit het
vooronderzoek wordt de offerteaanvraag gespecificeerd.
Uit de natuurtoets blijkt:
- welke specifieke soorten binnen het plangebied aanwezig zijn;
- welke periode van uitvoering met betrekking tot de aanwezige soorten geschikt is;
- welke mitigerende en/of compenserende maatregelen er plaats moeten vinden;
- of er een ontheffing aangevraagd dient te worden in het kader van de flora- en fauna wet.
Indien er een complexiteit van verschillende soorten optreed, waarbij bv. voor de verschillende
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soorten een andere uitvoeringsperiode noodzakelijk is of indien er een ontheffing aangevraagd moet
worden, dient er een ecologische werkprotocol opgesteld te worden (door de ecoloog). In de
meeste situaties volstaat het maken van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak kan door de
gemeente of door de aannemer opgesteld worden (bijlage 7 leidraad).

3.3 Vergunningverlening

De gedragscode en deze leidraad zijn in beginsel bedoeld voor om vast te leggen hoe we binnen de
gemeente omgaan met de flora- en faunawetgeving. Bij de afdeling Vergunningverlening en
Handhaving (VVH) komen de aanvragen voor de omgevingsvergunning binnen van zowel burgers als
overheid. Deze worden beoordeeld volgens de wetgeving zoals deze in de WABO is aangegeven.
In de WABO worden (voor wat de flora- en faunawet betreft) twee methodes van beoordelen
gehanteerd, te weten aangehaakt of niet aangehaakt. Hiervoor gelden twee verschillende
procedures.
Indien aangehaakt is bij de flora- en fauna wet, dan dient de aanvrager een quickscan en ecologisch
werkprotocol bij te voegen bij de aanvraag, welke ter beoordeling worden toegezonden aan het
ministerie van EL&I (dienst regelingen). Door het ministerie wordt een verklaring van geen bezwaar
afgegeven, waarna de vergunning (voor wat betreft de flora- en faunawet) kan worden verleend.
Indien niet is aangehaakt, dan beoordeeld de afdeling VVH de aanvraag op basis van de gedragscode
of het aannemelijk of de aanhaking al dan niet plaats had moeten vinden. Indien er gerede twijfel is
over het feit dat er niet is aangehaakt, wordt aan de aanvrager van de omgevingsvergunning
gevraagd aan te tonen dat er geen overtreding wordt begaan van de flora- en fauna wet. De
beoordeling wordt in deze procedure gedaan door de gemeente. Indien blijkt dat er geen overtreding
wordt begaan, dan kan de vergunning verleend worden, de verantwoordelijkheid voor het juist
handelen blijft bij de vergunninghouder. Indien blijkt dat met het verlenen van de
omgevingsvergunning de flora- en faunawet overtreden gaat worden, dan dient deze aangehouden
te worden en kan pas verleend worden als er een ontheffing van het ministerie is verleend.
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4. Planvorming
Nadat is vastgesteld welke (beschermde) soorten zich binnen het plangebied bevinden, dient te
worden vastgesteld hoe te handelen. In hoofdstuk 6 van de gedragscode worden de richtlijnen per
beheergroep (werklocatie) weergegeven. Hierbij is voor de uitwerking alleen uitgegaan van tabel 1
en tabel 2 soorten. In deze leidraad worden ook de tabel 3 soorten opgenomen. Per soortgroep
wordt een richtlijn voor het werkproces uitgewerkt. Aangegeven wordt welke stappen moeten
worden doorlopen om een volledig onderzoek uit te voeren, en welke vervolghandelingen
noodzakelijk zijn.
Indien er beschermde soorten aanwezig zijn, dient een ecologisch werkprotocol opgesteld te
worden. In hoofdstuk 5 van deze leidraad zijn de werkprotocollen per soortgroep opgenomen.
Bij het indienen van de ontheffing bij het ministerie van EL&I dient een ecologisch werkprotocol
bijgevoegd te worden. Aangezien deze soorten niet vaak voorkomen en het werkprotocol afhankelijk
van de specifieke situatie is, dient deze door de ecoloog opgesteld te worden, bij voorkeur door
degene die ook het nader onderzoek heeft uitgevoerd.

4.1 Gebouwen en werken
Onder gebouwen en werken valt onder andere de het verbouwen, aanbouwen of slopen van
(gemeentelijke) gebouwen. Maar ook infrastructuur, nutsvoorzieningen en waterwerken (bruggen,
kades, gemalen etc). Op de kaart (bijlage 2 leidraad) vallen de gebouwen en werken binnen de witte
vlakken. Beschermde soorten zijn derhalve op basis van beheer niet uit te sluiten, het uitvoeren van
onderzoek naar aanwezige soorten is altijd noodzakelijk.
In deze werklocatie kunnen de volgende soorten verwacht worden;
- Vleermuizen (tabel 3)
- Vogels (met jaarrond beschermde nesten)
- Broedende vogels (niet jaarrond)
- Muurplanten

Stappenplan
Stap 1

beoordeling

actie

Indicatief onderzoek vleermuizen / vogels
(jaarrond)

Geschikte locatie

Stap 2

Ongeschikte locatie

Uitvoeren

Inventarisatie muurplanten en broedvogels

Soorten aanwezig

Gedragscode

(niet jaarrond)

hanteren
Geen soorten aanwezig

Uitvoeren

Soorten aanwezig

Stap 3

Geen soorten aanwezig

Uitvoeren

Negatieve effecten door
werkzaamheden

Ontheffing
aanvragen

Geen effect op soorten

Uitvoeren

Stap 2
Nader onderzoek Vleermuizen (volgens het
vleermuizenprotocol)*en/of vogels (jaarrond)
Stap 3
Ecologisch werkprotocol opstellen

* het uitvoeren van nader onderzoek vleermuizen duurt ca. 1 jaar (ivm onderzoeksperiodes)
NB. Onderzoek wordt uitgevoerd door een ecoloog.
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Vleermuizen onderzoek dient uitgevoerd te worden volgens het geldende vleermuizenprotocol zoals
weergegeven op onder andere de website van het Netwerk Groene Bureaus
(www.netwerkgroenebureaus.nl). Hierin worden onder andere de periodes aangegeven waarin
geïnventariseerd dient te worden naar zomer-, winter- en kraamverblijven. Daarnaast zijn in het
protocol per soort de periode, tijdstippen, aantal veldbezoeken en weersomstandigheden waaronder
de inventarisatie uitgevoerd moet worden vastgesteld.
Vleermuizen

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Kraamverblijf
Zomerverblijf
Winterverblijf
Jacht/vliegroute
Zwermen
Groen = meest geschikte periode, Oranje = voor een deel van de soorten geschikt

4.2 Terreinen

De werklocatie terreinen is op te delen in 4 terreintypen. Voor de 4 terreintypen is het stappenplan
gelijk, echter de soorten verschillen per terreintype. Per terreintype is aangegeven welke soorten er
te verwachten zijn, hiervan zijn de terreintypen in bijlage 3 opgenomen. De broedende vogels en
foerageer-/vliegroutes van vleermuizen zijn in het algemeen opgenomen (niet per soort uitgesplitst).
Daarnaast is per terreintype een inventarisatie periode aangegeven. Hierbij wordt de meest kritische
soort als maatgevend genomen voor de inventarisatieperiode. In specifieke gevallen kan het
voorkomen dat er meerdere inventarisatieperiodes noodzakelijk zijn.

Stappenplan
Stap 1

beoordeling

actie

Inventarisatie soorten* en vaststellen
geschiktheid biotoop tabel soorten.

Locatie geschikt tabel 3

Stap 2

Locatie geschikt tabel 2

Stap 2

Locatie geschikt tabel 1

Gedragscode
hanteren

Niet aanwezig

Uitvoeren

Aanwezig soort tabel 3

Stap 3

Aanwezig soort tabel 2

Gedragscode

Stap 2
Nader onderzoek tabel soorten*

hanteren
Geen soort aanwezig

Uitvoeren

Negatieve effecten door
werkzaamheden

Ontheffing
aanvragen

Geen effect op soorten

Uitvoeren

Stap 3
Ecologisch werkprotocol opstellen

* Alleen voor planten tabel 2en3 wordt wel een inventarisatie gedaan.
NB. Onderzoek wordt uitgevoerd door een bevoegd ecoloog.
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4.2.1 Droog (kruidenrijk) terrein
Onder droog kruidenrijk terrein verstaan we de bloemenweide, hooibermen, braakliggende terreinen
en begraasde terreinen. Deze terreinen worden maximaal tweemaal per jaar gemaaid, na 15 juli
en/of na 1 september. Dit in verband met zaadzetting en broedperiodes.
In deze werklocatie kunnen de volgende soorten verwacht worden;
- Broedende vogels (niet jaarrond)
- (Kleine) zoogdieren (tabel 1 en 3)
- Vleermuizen – foerageergebied (tabel 3)
- Planten (tabel 1 en 2)
- Reptielen en amfibieën (tabel 1 en 3)
- Dagvlinders (tabel 3)
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Vogels
Zoogdieren
Vleermuizen
Planten*
Amfibieën
Dagvlinders
Groen = geschikte inventarisatieperiode, Oranje = minder geschikte inventarisatieperiode, Wit= ongeschikte inventarisatie periode
*

uitzondering: vogelmelk en kievitsbloem, welke in april/mei bloeien en alleen op voedselrijke grond voorkomen

4.2.2 Moeras, verlandingszones
Onder moeras en verlandingszones wordt verstaan natte (begraasde) terreinen en
(natuurvriendelijke) oevers. Deze terreinen worden slechts eenmaal per jaar (of eens in de twee jaar)
gemaaid (in het najaar).
In deze werklocatie kunnen de volgende soorten verwacht worden;
- Broedende vogels (niet jaarrond)
- (Kleine) zoogdieren (tabel 1 en 3)
- Vleermuizen – foerageergebied/vliegroute (tabel 3)
- Planten (tabel 1, 2 en 3)
- Reptielen en amfibieën (tabel 1 en 3)
- Libellen (tabel 3)
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Vogels
Zoogdieren
Vleermuizen
Planten*
Amfibieën
Libellen
Groen = geschikte inventarisatieperiode, Oranje = minder geschikte inventarisatieperiode, Wit = ongeschikte inventarisatie periode
*

uitzondering: vogelmelk, dotterbloem en kievitsbloem, welke in april/mei bloeien en alleen op voedselrijke grond voorkomen
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4.2.3 Open Water
Onder open water wordt het natte profiel van de waterloop verstaan. Deze kan al dan niet begroeid
zijn met oever- en watervegetatie. Voor veel soorten geldt dat ze alléén voorkomen in zoet, zout of
brakwater, enkele soorten komen voor in zowel zoet als brak en/of zout. Op basis van deze gegevens
kunnen soorten uitgesloten worden.
In deze werklocatie kunnen de volgende soorten verwacht worden;
- Vogels (jaarrond met beschermde nesten)
- Broedende vogels (niet jaarrond)
- Zoogdieren (tabel 2 en 3)
- Vleermuizen – foerageergebied/vliegroute (tabel 3)
- Waterplanten (tabel 1 en 3)
- Reptielen en amfibieën (tabel 1 en 3)
- Vissen (tabel 2en3)
Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Vogels -Jaarrond
Vogels
Zoogdieren *
Vleermuizen
Planten
Amfibieën
Vissen
Groen = geschikte inventarisatieperiode, Oranje = minder geschikte inventarisatieperiode, Wit = ongeschikte inventarisatie periode
*

uitgezonderd zeezoogdieren, deze zijn niet jaarrond te inventariseren.

4.2.4 Houtige beplanting en begroeiing
Binnen de werklocatie houtige beplanting vallen de bomen, het bosplantsoen en de grove heesters.
Dit zijn de beplantingen waar niet regelmatig de schoffel door heen gehaald wordt, waar de flora en
fauna zich kan ontwikkelen en rustig kan verblijven, broeden en foerageren etc.
In deze werklocatie kunnen de volgende soorten verwacht worden;
- Vogels (jaarrond met beschermde nesten)
- Broedende vogels (niet jaarrond)
- Zoogdieren (tabel 1,2 en 3)
- Vleermuizen- vaste verblijfplaats (nestkasten/ bomen)2
- Vleermuizen – foerageergebied (tabel 3)
- Planten (tabel 1 en 2)
- Reptielen en amfibieën (tabel 1 en 3)
- Mieren (tabel 1)
- Dagvlinders (tabel 3)
- Slakken (tabel 1)

2

Niet opgenomen in deze tabel maar in de tabel in hst 4.1
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Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Vogels -Jaarrond
Vogels
Zoogdieren
Vleermuizen
Planten
Amfibieën
Mieren
Dagvlinders
Slakken
Groen = geschikte inventarisatieperiode, Oranje = minder geschikte inventarisatieperiode, Wit= ongeschikte inventarisatie periode
*

uitzondering: vogelmelk, dotterbloem, daslook en wilde kievitsbloem, welke in april/mei bloeien en alleen op voedselrijke
grond voorkomen
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5. Werkprotocol
Bij de realisatie van projecten worden veelal gelijksoortige werkhandelingen uitgevoerd. Om
zorgvuldig te handelen volgens de flora- en Fauna wet worden enkele werkprotocollen opgesteld,
zodoende kan snel en doelmatig worden gehandeld. De werkhandelingen worden opgesteld per
soortgroep, voor elke tabel kan een andere werkwijze aangehouden worden.

5.1 Vleermuizen

Voor vleermuizen worden de vaste verblijfplaatsen door een deskundige3 geïnventariseerd volgens
het vleermuizenprotocol. Indien vleermuizen worden aangetroffen dient er een werkprotocol te
worden opgesteld, welke bijgevoegd dient te worden bij de ontheffingsaanvraag. Afhankelijk van het
type verblijf wordt in het werkprotocol de minst kwetsbare periode aangegeven. De onderstaande
tabel geeft aan, in welke periodes de verblijfplaatsen het meest en minst kwetsbaar zijn.
Vleermuizen

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Voortplanting
Zomerverblijf
Winterverblijf
Jacht/vliegroute
Rood = meest kwetsbare periode, Groen = minst kwetsbare periode

Werkzaamheden die van invloed zijn op de vleermuizen zijn onder andere werkzaamheden aan
gebouwen, kappen van (oude) bomen en verwijderen van lijnvormige landschapselementen
(bomenrijen, watergangen, bosplantsoen) en het aanbrengen van verlichting.
Maatregelen ter voorkoming van schade aan beschermde soorten;
Handhaven van de vaste verblijfplaatsen, belangrijke migratieroutes en belangrijke
foerageergebieden.
Werken buiten de periode waarin van de vaste verblijfplaatsen, migratieroutes en
foerageergebieden gebruik gemaakt wordt of;
hanteren van voldoende afstand tot de vaste verblijfplaatsen, migratieroutes en
foerageergebieden.
De vaste verblijfplaatsen markeren, met inachtneming van een veiligheidsmarge.
Niet werken tussen zonsondergang en zonsopkomst in de buurt van vaste verblijfplaatsen,
migratieroutes en foerageergebieden (in verband met licht en geluidsoverlast).
Passende inrichtingsmaatregelen treffen ten behoeve van beperking van licht en geluid
(afscherming, demping etc).
Alternatieve verblijfplaatsen, migratieroutes en foerageergebieden realiseren, die de
betreffende functie op een volwaardige wijze kunnen overnemen (compenserende
maatregelen).

3

Zoals aangegeven in hoofdstuk 5.3 van de gedragscode
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5.2 Overige Zoogdieren
De meeste zoogdieren kunnen zich redelijk gemakkelijk verplaatsen en kunnen in alle
werkcategorieën voorkomen. Voor deze soortgroep kan middels het hanteren van de algemene
zorgplicht, voor een groot deel worden voldaan aan de flora- en faunawet. Maatregelen zullen met
name voor het handhaven van de vaste verblijfplaatsen noodzakelijk zijn. Veel kleine zoogdieren
overwinteren slapend in hun winterverblijf en zijn hierdoor in deze periode extra kwetsbaar.
Zoogdieren

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Voortplanting
Zomerverblijf
Winterverblijf
Rood = meest kwetsbare periode, Groen = minst kwetsbare periode
NB. de boommarter maakt jaarrond gebruik van zijn vaste verblijfplaats

Maatregelen ter voorkoming van schade aan beschermde soorten;
Niet werken in de meest kwetsbare periode, maar werken in de periode dat de dieren
afwezig zijn, of buiten de verstoringsgevoelige afstand.
Vaste rust- en verblijfsplaatsen sparen en markeren met inachtneming van een
veiligheidsmarge.
Een dusdanige werkrichting hanteren dat mobiele dieren uit kunnen wijken naar een andere
locatie.
Minder mobiele dieren weg laten vangen door een ter zake kundige en uitzetten op een
andere geschikte locatie.
Werkzaamheden gefaseerd in ruimte en tijd uitvoeren, zodat dieren kunnen uitwijken.
Passende (tijdelijke) inrichtingsmaatregelen treffen, om te voorkomen dat dieren zich
opnieuw op het terrein vestigen (bv. plaatsen van rasters).
Passende inrichtingsmaatregelen treffen om verstoring te voorkomen (bv. afscherming voor
beweging en geluid)
Het gebied in de periode dat de dieren niet aanwezig zijn ongeschikt maken, zodat de dieren
zich er niet gaan vestigen.
Alternatieve voortplantings-, vaste rust- en verblijfplaatsen realiseren, die de functie op een
volwaardige wijze kunnen overnemen (compenseren).

5.3 Planten
Kenmerkend voor planten is dat ze zich niet kunnen verplaatsen. Hierdoor zijn planten bij ruimtelijke
ontwikkelingen een kwetsbare groep. In bijlage 5 is een overzicht opgenomen van de bloeiperiode en
biotoop waarin de plant verwacht kan worden. Voor de meeste planten is de bloeiperiode in mei,
juni en juli, waarna in augustus de zaden rijpen. Er zijn echter uitzonderingen, per gevonden soort
moet de bloei-/kwetsbare periode bekeken worden.
Planten

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept Okt

Nov

Dec

bloei/zaadzetting
Rood = meest kwetsbare periode, Groen = minst kwetsbare periode
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NB. Sommige planten zijn jaarrond kwetsbaar, zoals muurplanten, wilde gagel en jeneverbes

Maatregelen ter voorkoming van schade aan beschermde soorten;
Groeiplaatsen sparen bij werkzaamheden en markeren met inachtneming van een
veiligheidsmarge.
Het werk uitvoeren in de minst kwetsbare periode of buiten de verstoringsgevoelige afstand.
Maatregelen treffen, gericht op overleving van soorten, zoals het uitgraven en verplaatsen
van soorten, het winnen van zaden of het in depot zetten van grond met zaden of wortels
onder leiding van een ter zake kundige4.

5.4 Amfibieën en Reptielen

Bij werkzaamheden bij kleine wateren, oevers en ruigtes is de kans zeer groot dat er amfibieën in het
plangebied voorkomen. In de wintermaanden bevinden ze zich in hun winterbiotoop. Ze zijn dan ook
te vinden in bosschages en zandhopen. Beschermde reptielen komen in Den Helder (m.u.v. de
Zandhagedis in het duingebied) (nog) niet voor.
Amfibieën

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept Okt

Nov

Dec

Voortplanting
Zomerverblijf
Winterverblijf
Rood = meest kwetsbare periode, Groen = minst kwetsbare periode

Maatregelen ter voorkoming van schade aan beschermde soorten;
Het werk uitvoeren in de periode dat de dieren niet aanwezig zijn.
Voortplantingslocaties en vaste rust- en verblijfplaatsen sparen bij werkzaamheden en
markeren met inachtneming van een veiligheidsmarge.
Werkzaamheden gefaseerd uitvoeren, zodat dieren kunnen uitwijken.
Werkzaamheden uitvoeren in een dusdanige richting dat de mobiele dieren kunnen
uitwijken naar de omgeving.
Minder mobiele dieren wegvangen en onder leiding van een ter zake kundige en op een
geschikte locatie uitzetten.
Passende inrichtingsmaatregelen treffen om te voorkomen dat dieren zich gaan vestigen
binnen het werkterrein (bv. plaatsen paddenscherm).
Indien nodig tijdelijke inrichtingsmaatregelen treffen om beïnvloeding van de waterkwaliteit
van het voortplantingsgebied te voorkomen of beperken (bv. vertroebeling).
Het gebied voor aanvang van werkzaamheden ongeschikt maken (in de periode dat de dieren
niet aanwezig zijn), zodat ze zich er niet gaan vestigen.
Alternatieve voortplantings- en/of verblijfplaatsen realiseren, die de betreffende functie
volwaardig over kunnen nemen.

4

Voor tabel 1 soorten is dit een erkend hovenier, voor tabel 2 soorten een ecoloog, voor tabel 3 soorten wordt
dit voorgeschreven in de ontheffing.
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5.5 Vissen
Vissen bevinden zich in het water en het natte gedeelte van de oeverzone. Binnen de groep vissen
kan onderscheid gemaakt worden in verschillende leefgebieden. Belangrijk hierin zijn de
zoetwatervissen, zoutwatervissen en trekvissen. In de wintermaanden gaan vissen in de winterrust,
en zoeken ze de diepere delen van de waterloop op of graven zich in in de bodem van de sloot.
Vissen

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept Okt

Nov

Dec

Voortplanting
Winterverblijf
Rood = meest kwetsbare periode, Groen = minst kwetsbare periode

Maatregelen ter voorkoming van schade aan beschermde soorten;
Het leefgebied van de betreffende soort sparen (met name paaiplaatsen), werkzaamheden
uitvoeren buiten de verstoringsgevoelige afstand.
Het werk uitvoeren in de voor de vissen minst kwetsbare periode (rekening houdend met
voortplantingsperiode en winterrust). Deze periode is afhankelijk van de functie van het
gebied en watertemperatuur.
Werkzaamheden gefaseerd uitvoeren, zodat vissen kunnen uitwijken.
Indien nodig tijdelijke inrichtingsmaatregelen treffen om beïnvloeding van de waterkwaliteit
van het voortplantingsgebied te voorkomen of beperken (bv. vertroebeling).
Bij het dempen van een watergang of plaatsen van een (tijdelijke) bouwkuip worden vissen
afgevangen en uitgezet op een nabij gelegen geschikte locatie onder begeleiding van een ter
zake kundige.
Werkzaamheden uitvoeren in een zodanige richting dat de aanwezige mobiele vissen kunnen
uitwijken (dus niet richting doodlopende delen werken).
Minder mobiele vissen wegvangen en uitzetten op een daarvoor geschikte locatie.
Alternatieve voortplantingslocaties, vaste rust- en verblijfplaatsen realiseren, die de
betreffende functie op volwaardige wijze kunnen overnemen
Bij baggerwerkzaamheden het uitkomend materiaal controleren op aanwezige individuen,
welke na de werkzaamheden worden terug gezet danwel op een geschikte locatie in de
omgeving uitgezet.

5.6 Vogels

In de soortgroep vogels kunnen we twee soorten vaste verblijfplaatsen onderscheiden, te weten
nesten die niet jaarrond beschermd zijn en de jaarrond beschermde nesten, voor vogels die jaarrond
broeden en/of jaarlijks terug keren naar hetzelfde nest (veelal omdat ze niet in staat zijn zelf een nest
te bouwen). Nesten hebben verschillende verschijningsvormen, dit varieert van de alom bekende
nesten in de bomen en heesters, in boomholtes (bv. specht), nesten tussen het riet en op het water,
in de weilanden en in grondhopen (bv. oeverzwaluw). Per biotoop dient gekeken te worden welk
type nest binnen het werk voor zou kunnen komen. Hierop dient de planvorming te worden
aangepast. Bij jaarrondnesten (of indien verstoring niet voorkomen kan worden) dient ontheffing te
worden aangevraagd.
Vogels

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept Okt

Nov

Dec

Broedseizoen
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Vast rust/verblijf
Winterverblijf
Rood = meest kwetsbare periode, Groen = minst kwetsbare periode

Maatregelen ter voorkoming van schade aan beschermde soorten;
Nesten en holen sparen in de periode dat de vogels hiervan gebruik maken. De
verblijfplaatsen worden gemarkeerd met inachtneming van een veiligheidsmarge.
Werkzaamheden uitvoeren buiten de periode dat van de verblijfplaatsen gebruik gemaakt
wordt. De verblijfplaatsen worden gemarkeerd met inachtneming van een
verstoringsgevoelige afstand.
Niet werken in de periode dat de jonge vogels nog niet vliegvlug zijn.
Passende inrichtingsmaatregelen treffen (bv. afscherming van licht, beweging en geluid).
Gebied ongeschikt maken als nestplaats voor aanvang van het broedseizoen.
Alternatieve voortplantings- vast rust- en verblijfplaatsen realiseren, die de betreffende
functie op een volwaardige wijze kunnen overnemen.

5.7 Ongewervelden
De overige dieren betreft de mieren, slakken, vlinders en libellen. Onder andere de wijngaardslak,
rouwmantel en mogelijk de kale en behaarde rode bosmieren, gevlekte witsnuitlibel, keizersmantel
en heideblauwtje komen in Den Helder voor. Voor de mieren geldt dat bovengrondse nesten
(mierenhopen) in het bos als vaste verblijfplaats hebben (jaarrrond). De wijngaardslak bevindt zich
met name in bossen, bosranden en bermen en overwinterd ondergronds. Voor de libellen en vlinders
is het met name van belang dat waardplanten worden gehandhaafd, zoals riet, krabbescheer,
heidesoorten, vlinderbloemigen, wilg, berk, populier, bos- en maartsviooltje.
Ongewervelden

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept Okt

Nov

Dec

Voortplanting
Winterrust
Rood = meest kwetsbare periode, Groen = minst kwetsbare periode

Maatregelen ter voorkoming van schade aan beschermde soorten;
Voortplantingsplaatsen en overwinteringsgebieden van de betreffende soorten sparen in de
periode dat de dieren daar aanwezig zijn (ook waardplanten).
Niet werken in de periode van niet mobiele levensfasen van de dieren die aanwezig zijn.
Werkzaamheden gefaseerd uitvoeren en in zodanige richting dat aanwezige mobiele soorten
kunnen uitwijken.
In de zomerperiode niet werken in de vroege ochtend of late avond, wanneer veel soorten
niet actief zijn.
Minder mobiele soorten wegvangen onder leiding van een ter zake kundige en op een
geschikte locatie in de omgeving weer uitzetten.
Passende inrichtingsmaatregelen treffen, waarmee directe of indirecte beïnvloeding van het
leefgebied voorkomen wordt (bv. vertroebeling water)
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Het gebied voor aanvang van de werkzaamheden ongeschikt maken voor vestiging, in de
periode dat de dieren niet aanwezig zijn.
Maatregelen treffen, gericht op overleving zoals het uitgraven en verplaatsen van
waardplanten, het winnen van zaden of in depot zetten van grond met zaden en/of wortels.
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6. Contractvorming
Binnen de gemeente Den Helder zijn in de realisatiefase een drietal uitvoeringswijzen gebruikelijk;
1. Uitvoering in eigen beheer
2. Opdracht aan derden (zonder bestek)
3. Uitvoering middels bestek
De basis voor alle drie de uitvoeringswijzen van ruimtelijke ingrepen zijn de ‘Gedragscode Flora- en
Faunawet Ruimtelijke Ontwikkeling & Inrichting’ en deze leidraad. De wijze van contractvorming is
voor deze 3 echter verschillend. Per uitvoeringswijze wordt in dit hoofdstuk de contractvorming
toegelicht, zoals die binnen de Gemeente Den Helder gebruikelijk is.

6.1 Uitvoering in eigen beheer
De aard van de werkzaamheden zijn voornamelijk de kleinere opdrachten, zoals bv. het verwijderen
van bosplantsoen. Aan deze wijze van uitvoeren ligt geen schriftelijke opdracht ten grondslag. Van
een contract is derhalve in deze zin geen sprake. Als basis voor de werkzaamheden in eigen beheer
wordt derhalve, bij de vaststelling van deze leidraad, vastgesteld dat bij de uitvoering van de
werkzaamheden in eigen beheer deze worden uitgevoerd zoals is vastgelegd in de ‘Gedragscode
Flora- en Faunawet Ruimtelijke Ontwikkeling & Inrichting’ van Stadswerk /VNG en deze leidraad.
Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden dient eventueel een ontheffing aangevraagd te
worden bij het ministerie van EL&I. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient ten minste
één medewerker aanwezig te zijn die aantoonbaar deskundig is. Deze persoon dient minimaal in
bezit te zijn van een certificaat flora- en fauna, zoals beschreven in de gedragscode (hoofdstuk 5.3).
Op het werk dient een ecologisch werkprotocol voor het betreffende werk aanwezig te zijn.
Daarnaast dienen de volgende documenten ter beschikking te zijn van de gecertificeerde
medewerker;
- Gedragscode flora- en faunawet Ruimtelijke Ontwikkeling &Inrichting (stadswerk/VNG),
- Leidraad bij de gedragscode flora- en faunawet RO&I, gemeente Den Helder,
- Indien van toepassing de quickscan en/of natuurtoets.

6.2 Opdracht aan derden
Opdrachten aan derden (zonder bestek) zijn voornamelijk de kleinere opdrachten. In de
opdrachtbrief dient opgenomen te worden dat de werkzaamheden uitgevoerd moet worden volgens
de Gedragscode flora- en faunawet, Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. De opdrachtnemer dient
voorafgaand aan de werkzaamheden een plan van aanpak (bijlage 7 leidraad) in te dienen. Het plan
van aanpak bevat onder andere de volgende onderdelen;
- Het werkprotocol
- Werkvolgorde / werkrichting (bv. kaartje van de locatie)
- Bewijs van deskundigheid (bv. certificaat)
Indien voorafgaand of tijdens de werkzaamheden soorten worden aangetroffen binnen het
werkgebied, dient dit zo spoedig mogelijk bij de opdrachtgever gemeld te worden.
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6.3 Uitvoering middels bestek
Indien de uitvoering volgens een bestek wordt geregeld dient in het bestek te worden verwezen naar
de ‘Standaard RAW bepalingen 2010’. In hoofdstuk 64 van deze standaard (bijlage 8 leidraad)
worden zaken geregeld, zoals de eisen ten aanzien van de uitvoering, informatie overdracht en
instandhouding van aangelegde faunawerende voorzieningen. Maatregelen, zoals bijvoorbeeld het
aanbrengen van de faunawerende voorzieningen en/of mitigerende maatregelen, dienen in de
bestektekst (RAW deel 2.2) opgenomen te worden. Van de aannemer wordt verwacht dat hij een
plan van aanpak (bijlage 7 leidraad) opstelt, welke voor aanvang van het uitvoeren van de
werkzaamheden door de opzichter wordt goedgekeurd. Op het werk dient minimaal één
gecertificeerde medewerker aanwezig te zijn, ook als er in het vooronderzoek geen beschermde
soorten zijn aangetroffen. De verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk zorgvuldig handelen blijft
alsnog bij de aannemer.

Bijlagen
1. Lijst: Tabelsoorten waarneembaar binnen gemeente Den Helder
2. Kaart: Uitsluiting naar beheergroep
3. Tabel: Indeling naar biotoop/terreintype
4. Natuurkalender
5. Bloeiperiode beschermde planten
6. Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten (LNV5)
7. Plan van Aanpak opdrachtnemers (VHG en Stadswerk)
8. Standaard RAW bepalingen - Hst 64

5

LNV is tegenwoordig EL&I

Vastgesteld college B&W - 9 juli 2013

30

Leidraad bij de ‘Gedragscode Flora- en Faunawet – Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting’

1. Lijst: Tabelsoorten waarneembaar binnen gemeente Den Helder
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2. Kaart: Uitsluiting naar beheergroep
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3. Tabel: Indeling naar biotoop/terreintype
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6. Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten (LNV6)

6

LNV is tegenwoordig EL&I
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8. Standaard RAW bepalingen - Hst 64
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