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1 Inleiding 

1.1 Kader van het onderzoek 

Projecten of handelingen dienen te worden getoetst aan de wet- en regelgeving voor natuur.  

De natuurbescherming in Nederland bestaat uit de volgende kaders: 

 Flora- en faunawet: individuele soorten; 

 Provinciaal beleid: Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) en weidevogelleefgebied; 

 Natuurbeschermingswet 1998: Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten. 

 

Een verkennend onderzoek is er op gericht om een eerste inzicht te krijgen in de mogelijke  

effecten op beschermde natuurwaarden in en om het projectgebied en de mogelijke vervolg-

stappen die moeten worden genomen met betrekking tot aanvullend veldonderzoek, nader ef-

fectonderzoek en nadere procedures. In figuur 1.1 is aangegeven welke procedures mogelijk 

moeten worden doorlopen. Een verkennend onderzoek is de eerste stap in de procedure. Af-

hankelijk van het resultaat moeten de navolgende stappen al dan niet worden doorlopen. In bij-

lage 1 staat een overzicht van de toetsingskaders van de natuurwetgeving. 

 

 
Figuur 1.1 Procedureschema wet- en regelgeving  

 

Per 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming voorzien. De Wet na-

tuurbescherming vervangt drie huidige natuurwetten: 

 Natuurbeschermingswet 1998 

 Flora- en faunawet 

 Boswet 

Ten aanzien van Natura 2000 zijn er weinig wijzigingen in de Wet natuurbescherming voorzien 

ten opzichte van de bepalingen uit de Natuurbeschermingswet 1998. Voor beschermde natuur-

monumenten geldt dat de beschermingsstatus van deze gebieden in de nieuwe wet vervalt. 

Toetsing aan (oude doelen van) beschermde natuurmonumenten is derhalve vanaf het moment 

van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming niet meer noodzakelijk.  

 

Ten aanzien van beschermde soorten verandert e.e.a. in de Wet natuurbescherming ten op-

zichte van de Flora- en faunawet. Zo zijn enkele soorten die onder de Flora- en faunawet 
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zwaarder zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming niet langer wettelijk beschermd. Het 

betreft soorten als kleine modderkruiper, bittervoorn en rivierdonderpad en veel plantensoorten. 

De nieuwe wet biedt daarnaast bescherming aan enkele soorten die momenteel onder de Flora- 

en faunawet nog niet zijn beschermd. Dit betreft vooral enkele planten- en insectensoorten.  

 

Op dit moment is nog niet bekend welk beschermingsregime gaat gelden voor de categorie 

‘overige soorten’ (soorten die niet staan op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn). De provincies en 

het ministerie van EZ hebben de vrijheid om soorten binnen deze categorie van soorten vrij te 

stellen van de ontheffingsplicht uit de nieuwe wet. 

 

1.2 Aanleiding en doel 

De huisvesting van de Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar (hierna: Noordwest) vraagt 

al langere tijd om ingrijpende vernieuwing om aan de wettelijke eisen voor gezondheidszorg te 

kunnen blijven voldoen. Noordwest heeft besloten tot een gefaseerde herontwikkeling op de 

huidige locatie waarbij op termijn vrijwel alle huidige gebouwen vervangen worden door nieuw-

bouw. Omdat de ziekenhuisactiviteiten tijdens de herontwikkeling worden voortgezet op de lo-

catie is een gefaseerde aanpak noodzakelijk van geleidelijke sloop/nieuwbouw.  

 

 
Figuur 1.2a: huidige situatie (bron kaart: google maps) met de grens van het plangebied aangeduid (rode streepjeslijn) 
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Figuur 1.2b: Indruk huidige situatie  

 

1.3 Beschrijving van het project 

Uitgangspunt voor het verkennend natuuronderzoek is de faseringsstudie van SEED architects. 

Deze studie gaat uit van een gefaseerde herontwikkeling van het ziekenhuis op de huidige loca-

tie. De eerste sloop / nieuwbouw vindt plaats aan de zuidzijde van het hoofdgebouw waarmee 

al in fase 1 (tot 2012 / 2022) de grootste prioriteiten worden opgelost zoals het inrichten van 

moderne operatiekamers.  

 

Fase 1 wordt afgerond met de sloop van de bouwdelen waar de huidige hoofdingang is gesitu-

eerd en de bebouwing daarachter in de driehoek Metiusgracht / Wilhelminalaan zoals de zuster-

flat. De monumentale Cadettenschool blijft behouden. 

 

Tijdens fase 2 en 3 vindt de verdere sloop / nieuwbouw plaats waarbij, met uitzondering van het 

gebouw Westerlicht en de Cadettenschool, het ziekenhuiscomplex geheel wordt vervangen. 

Het eindbeeld levert een reductie van footprint aan bebouwing en bruto vloeroppervlak (BVO).  
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Tijdens de gefaseerde nieuwbouw blijven de bestaande gebouwen tijdelijk in gebruik. Deze 

kunnen grotendeels pas worden gesloopt als de nieuw te bouwen delen in gebruik zijn geno-

men. Hoewel de footprint van het ziekenhuis afneemt als gevolg van de herontwikkeling, zal er 

tijdelijk extra ruimte nodig zijn om de nieuwbouw te realiseren. Het huidige ziekenhuisterrein 

biedt waarschijnlijk onvoldoende ruimte om nieuwbouw te plegen waarbij het bestaande zieken-

huis in bedrijf kan blijven. De gemeente Alkmaar heeft besloten dat maximaal 8.000 m2 van het 

aangrenzende park gebruikt kan worden ten behoeve van het ziekenhuis. Voorwaarde voor het 

gebruik van deze parkgronden is dat dit oppervlak één op één wordt gecompenseerd binnen de 

gronden van het ziekenhuisterrein. 

 

De voorgenomen herontwikkeling past niet binnen het bouwvlak en de voorgeschreven maxi-

male bouwhoogte die zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Er zal dus een nieuw ruimtelijk 

kader nodig zijn.  

 
1.4 Methode 

Bronnenonderzoek 

De inventarisatie betreft een onderzoek naar de actueel en potentieel voorkomende be-

schermde soorten in het plangebied en in de directe naastgelegen omgeving van het plange-

bied. De inventarisatie bestaat uit een bronnenonderzoek, verkennend veldbezoek en habitat-

geschiktheidsbeoordeling. Het bronnenonderzoek heeft als doel een overzicht te verkrijgen van 

de beschikbare informatie met betrekking tot het voorkomen van beschermde soorten.  

De geraadpleegde bronnen zijn: Zoogdiervereniging, Sovon, Ravon, Waarneming.nl, telmee.nl, 

Quickscanhulp.nl - NDFF, Florafaunacheck.nl, Knnv.nl, Floron, Vlinderstichting, IVN, Ministerie 

van EZ, Provincie Noord Holland,  

 

Verkennend veldbezoek 

Op basis van het veldbezoek is de geschiktheid van biotopen voor beschermde soorten beoor-

deeld. Deze beoordeling brengt samen met het bronnenonderzoek de beschermde soorten 

(groepen) in beeld, die (kunnen) voorkomen.  

Het verkennend veldbezoek heeft plaatsgevonden op 11 december 2015 door ecoloog / vleer-

muisdeskundige dhr. ing. D. van der Veen van de Sweco. 

 

Nader veldonderzoek en effectanalyse 

Er is gekeken of soorten (groepen) beïnvloed kunnen worden door voorgenomen activiteiten. 

Op basis van deze analyse wordt geconcludeerd voor welke soorten(groepen) een ontheffing in 

kader van Flora- en faunawet aangevraagd moet worden en of er een nader onderzoek nodig 

is. 
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2 Flora- en faunawetgeving 

2.1 Flora 

Bronnenonderzoek 

Uit het bronnenonderzoek zijn van de tabel 1-3 beschermde flora, aleen waarnemingen van de 

daslook bekend in het plangebied. Dit betreft de bosrand naast het ziekenhuis. 

 

In de omgeving (kilometerhok niveau) van het plangebied zijn in relatie tot (a)biotische stand-

plaatsfactoren wel de Ff-wet, tabel 1 beschermde soorten: brede wespenorchis, gewone vogel-

melk, grasklokje, zwanenbloem, dotterbloem en grote kaardebol bekend. De Ff-wet, tabel 2 

soorten parnassia, wilde marjolein en rapunzelklokje zijn bekend van de begraafplaats St. Bar-

bara. naast het Alkmaarder Hout op een afstand van circa 400 meter tot het plangebied. 

 

In de stadsbossen ‘Westerhout’ en het Alkmaarder Hout  (gelegen om het plangebied) zijn de 

Ff-wet, tabel 2 soort daslook wijdverspreid bekend.  

In de wijdere omgeving (kilometerhok niveau) zijn in relatie tot bebouwing/bestrating in plange-

bied tevens (Ff-wet, tabel 2) tongvaren, zwartsteel, stijf hardgras, steenbreekvaren, gele helm-

bloem en glaskruid bekend.  

 

In relatie tot bermen. bosranden en plantsoenen in het plangebied zijn (Ff-wet, tabel 2) zomer-

klokje, grote keverorchis, wilde marjolein, rapunzelklokje en prachtklokje bekend in de wijde om-

geving. 

 

Verkennend veldbezoek 

Het plangebied vormt op basis van aanwezigheid van droge tot vochtige, (half) beschaduwde 

bosranden en bermen en plantsoenen een geschikt biotoop voor de Ff-wet, tabel 2 soort 

daslook en grote keverorchis. De daslook is in december alleen vegetatief terug te vinden, maar 

uitgaande van voldoende betrouwbare recente bronnen, is deze soort alom vertegenwoordig in 

de bosrand naast het ziekenhuis in het plangebied. Tevens vormen de bosranden en bermen 

langs het bos een geschikt biotoop voor de Ff-wet, tabel 1 soorten: brede wespenorchis, grote 

kaardenbol, akkerklokje, grote kaardebol en gewone vogelmelk en de oevers van de vijver en 

sloot vormen een geschikt biotoop voor dotterbloem. Tijdens het veldbezoek in december zijn 

geen tabel 1/2/3 beschermde flora aangetroffen in het plangebied, hierbij wordt opgemerkt dat 

dit met betrekking tot klokjes en orchideeën buiten de bloeiperiode (juni-september) is uitge-

voerd. In het gazon tussen de vijver en het ziekenhuis worden geen beschermde soorten ver-

wacht, omdat dit bestaat uit droog monotoon kort gemaaid gazongras. De oevers van de vijver 

bestaan uit smalle rietkragen (tijdens het veldbezoek waren deze reeds gemaaid). Dit betreffen 

relatief steile taluds. 

 

Overige beschermde tabel 2/3 flora kan op basis van habitatgeschiktheid in relatie tot het ver-

kennend veldbezoek uitgesloten worden. 

 

Effectanalyse 

Tijdens het veldbezoek is de daslook (Ff-wet, tabel 2) vegetatief aangetroffen vooral in de bos-

randen. Deze soort is alom vertegenwoordigd in de bosrand in het plangebied. De daslook ver-

liest met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming in 2017, de beschermde status. 

Buiten dit gegeven om, heeft Noordwest besloten om de daslook zoveel als mogelijk te sparen 

en aan te tasten delen zoveel mogelijk te verplanten in bosjes /bosranden op het terrein. Een 

ecoloog zal desbetreffende geschikte plekken tijdens de uitvoering aanwijzen. In dit kader zijn 

dan ook geen negatieve effecten voorzien en hoeven vanuit de Flora- en faunawetgeving geen 
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wettelijke vervolgprocedures in gang te worden gezet. De grote keverorchis kan niet op voor-

hand uitgesloten worden, daarom zal in de vroege zomer simultaan aan een ochtend vleermuis 

bezoek tevens een flora onderzoek uitgevoerd worden in de bosranden in het plangebied.  

 
2.2 Zoogdieren (m.u.v. vleermuizen) 

 

Bronnenonderzoek 

Uit het bronnenonderzoek zijn geen waarnemingen bekend van tabel 2/3 zoogdieren (m.u.v. 

vleermuizen) van de Flora- en faunawet in het plangebied. In de wijde omgeving van het plan-

gebied, zijn op een afstand van enkele kilometers wel de boommarter en eekhoorn bekend. 

Naast tabel 2/3 soorten zijn ook diverse waarnemingen van tabel 1 soorten (zoals bunzing, mol 

en konijn) bekend in en in de directe omgeving van het plangebied. 
 

Verkennend veldbezoek 

Tijdens het verkennend veldbezoek is het plangebied beoordeeld op habitatgeschiktheid voor 

zoogdieren. Met uitzondering van vleermuizen zijn geen tabel 2/3 soorten uit het bronnenonder-

zoek naar voren gekomen. Alhoewel de boommarter en eekhoorn niet bekend zijn in de directe 

omgeving van het plangebied, zijn de mogelijk te kappen bomen in het plangebied nader beke-

ken naar mogelijke nesten of holen van tabel 2/3 soorten eekhoorn en boommarter. Hieruit blijkt 

dat de bomen die in het plangebied staan, geen vaste verblijfplaats bieden voor tabel 2/3 zoog-

dieren. Er zijn verder alleen sporen en holen van de tabel 1 soorten konijn en mol en enkele al-

gemene muizen (graaf en krabsporen) aangetroffen in het plangebied.  
 

Effectanalyse  

Omdat er geen vaste verblijfplaatsen of rustplaatsen van tabel 2/3 zoogdieren in het plangebied 

of in de direct omgeving zijn aangetroffen, kan aantasting van verblijfplaatsen uitgesloten wor-

den. In dit kader zijn dan ook geen negatieve effecten voorzien en hoeven geen vervolgproce-

dures in gang te worden gezet. Nader onderzoek of ontheffing is daarom niet nodig.  

 
2.3 Vleermuizen (Ff-wet, tabel 3) 

Bronnenonderzoek 

Uit het bronnenonderzoek zijn recente waarnemingen (foeragerend en overvliegend) bekend 

van de gewone- en ruige dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleer-

muis, meervleermuis en watervleermuis in de directe omgeving van het plangebied. De singel-

gracht en de hoofdweg buiten het plangebied vormen tevens vliegroutes. Een kolonie rosse 

vleermuizen is bekend in het Alkmaarder Hout t.h.v. Pr. Julianalaan buiten de effectafstand. 

 

Verkennend veldbezoek 

De habitatcheck is op basis van de checklist van het Vleermuisprotocol1  uitgevoerd. Hierbij is 

geconstateerd dat het plangebied een niet-essentieel foerageergebied is. Het jachtbiotoop/ foe-

rageergebied van vleermuizen bestaat voornamelijk uit groenelementen met eventueel water-

partijen waar een insectenrijkdom aanwezig is. Het plangebied vormt geen essentieel foera-

geergebied, omdat bij mogelijke kap van de bomen in het park en bos gedeelte naast het zie-

kenhuis, er voldoende alternatief foerageergebied in naastgelegen bos overblijft. Hierbij uit-

gaande dat het overgrote deel van het bos buiten het plangebied behouden blijft. Er zijn geen 

potentieel belangrijke vliegroutes aangetroffen in het plangebied. Er kunnen wel overvliegende 

vleermuizen aangetroffen worden. Geconstateerd is dat de lanen structuur buiten het plange-

bied wel potentieel belangrijke vliegroutes zijn naar het ziekenhuis, het bos en de rest van de 

stad.  

 

Er zijn geen geschikte holtes aangetroffen in mogelijk te kappen bomen binnen het plangebied 

en in het park en bosgedeelte binnen het plangebied. Één boom direct buiten de voorgenomen 

werkzaamheden bevat potentiele vleermuisverblijfplaatsen (zie fig. 2.3, boomholte). Desbetref-

fende boom valt, op basis van figuur 2.3, buiten de te kappen bomen. In het bos in de directe 

                                                                 
1 Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en. Gegevensautoriteit Natuur 2013. Vleermuis-

protocol 2013, maart 2013 
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omgeving, buiten de effectafstand van het plangebied zijn wel geschikte boomholtes en scheu-

ren voor boombewonende vleermuizen aanwezig.  

 

Geconstateerd is dat in de gebouwen binnen het plangebied een groot aandeel potentieel ge-

schikte vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn, welke mogelijk behorend bij vaste vleermuisverblijf-

plaatsen of een netwerk van populaties. Er zijn geen potentiele verblijfplaatsen gevonden in bo-

men binnen het plangebied. De gewone dwergvleermuis komt vrij algemeen voor binnen Neder-

land en is een gebouwbewonende soort. In tegenstelling tot andere vleermuizen wordt de ge-

wone dwergvleermuis regelmatig aangetroffen in het stedelijk gebied, maar ook de laatvlieger, 

ruige dwergvleermuis en gewone grootoorvleermuis kunnen gebruik maken van vaste verblijf-

plaatsen in gebouwen. 

 

Met uitzondering van gebouw E, L, N en G, bezitten alle gebouwen (zie fig. 2.3) binnen het 

plangebied één of meerdere elementen die verblijfplaatsen kunnen bieden voor vleermuizen, zo 

bezit een groot deel van de bebouwing een spouwmuur waar open stootvoegen of gaten in zit-

ten die een toegang tot de spouw vormen. Daarnaast kunnen vleermuizen verblijven tussen 

muren van vrijwel alle gebouwen. Gebouw M bevat tevens daklijsten en dakpannen die toegang 

kan bieden tot de spouw of zolders. De twee fabriekspijpen nabij gebouw D, bevat tevens po-

tentiële vleermuisverblijfplaatsen. In dergelijke pijpen treft men in Nederland soms vleermuis ko-

lonies aan. 

 

effectanalyse 

De bestaande bebouwing biedt potentieel geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen.  

In het kader van de ontwikkeling is de noodzaak aanwezig om in het kader van de uitvoerbaar-

heid van het plan een aanvullend vleermuisonderzoek uit te voeren conform het Vleermuispro-

tocol 2013 (zie onderstaande tekstblok). 

  

Als blijkt dat er verblijfplaatsen vernietigd worden, dan is een ontheffing van de Flora- en fauna-

wet noodzakelijk en zal in overleg met een vleermuisdeskundige nader bepaald moeten worden 

hoe deze ontwikkelingen het beste ingepast kunnen worden. Bij een Flora- en faunaontheffing 

is namelijk mitigatie- (o.a. mogelijke fasering sloopwerkzaamheden) en compensatie (nieuw 

leefgebied/vaste verblijfplaatsen) noodzakelijk 

 

Om effecten te voorkomen, dient tevens rekening te worden gehouden met overvliegende en 

foeragerende vleermuizen tijdens de uitvoering en nieuwe situatie. Dit betekent dat in de peri-

ode maart tot en met oktober, geen directe bouwverlichting of strooilicht (m.u.v. verlichting van 

voertuigen en huidige terreinverlichting) mag uitstralen op gebouwen, bosjes en bomen in het 

plangebied tussen zonsondergang en zonsopkomst. Dit tenzij gewerkt kan worden met vleer-

muisvriendelijke armaturen.  

In de nieuwe situatie zal ook rekening gehouden moeten worden met nieuwe verlichting. Dit kan 

door toepassing van vleermuisvriendelijke armaturen of de nieuwe verlichting alleen direct op 

bestrating uit te stralen en daarmee niet op de naastgelegen bossen of vijver. 
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Nader veldonderzoek 

De inventarisaties van vleermuizen bestaan uit het onderzoeken van functies voor vleermui-

zen in het plangebied. De vleermuisinventarisaties worden met behulp van een zoge-

naamde batdetector uitgevoerd. Onderzoek wordt gedaan naar: 

 

 Zomer- en kraamverblijven van vleermuizen  

Bij aanwezigheid van mogelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen, wordt het plangebied on-

derzocht op de aanwezigheid van zomer- en kraamverblijven van vleermuizen. Deze inven-

tarisatie bestaat uit twee ronden in de periode april t/m augustus, met een tussenpose van 

minimaal 20 dagen. Tevens is er een extra nachtbezoek nodig in verband met het mogelijk 

voorkomen van de laatvlieger. 

 

 Paarverblijven en zwermplaatsen van vleermuizen (in het najaar van 2016  uitgevoerd) 

Bij aanwezigheid van mogelijke paarverblijfplaatsen en zwermplaatsen voor vleermuizen 

worden in de periode 1 augustus - 15 september, twee inventarisaties van  twee á drie  uur 

uitgevoerd. Eén van deze inventarisaties wordt uitgevoerd in de late avond. Eén ronde 

wordt in de vroege ochtend uitgevoerd, vanaf circa twee uur voor zonsopkomst.  

 

 Vliegroutes en foerageergebied  

Het inventariseren van vliegroutes en foerageergebied bestaat uit twee inventarisaties van 

twee á drie uur in de  periode  mei – september. Tenminste één ronde  wordt  uitge-

voerd  in  de  late  avond  en tenminste één ronde  wordt uitgevoerd in de vroege morgen. 

Ten minste één van deze ronden wordt in de kraamperiode van  vleermuizen  uitge-

voerd  en  tussen beide  bezoeken  zit  een  periode  van  ten  minste  8  weken.   

 
Tabel 1: Geschikte periodes vleermuizenonderzoek 

 jan feb maart april mei juni juli aug sept okt nov dec 

Winterverblijfplaat-

sen 

            

Zomerverblijfplaat-

sen 

            

Paarverblijfplaatsen             

Kraamverblijfplaat-

sen 

            

Vliegroutes/ 

foerageergebied 

            

De periode zijn richtinggevend en niet leidend. De geschiktheid van een veldbezoek is altijd afhankelijk van de 

weersomstandigheden. 
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Figuur 2.3: huidige situatie (bron: google maps) 

 
2.4 Vogels 

Bronnenonderzoek 

Uit het bronnenonderzoek zijn in de directe omgeving van het plangebied waarnemingen be-

kend van een aantal vogels als huismus, gierzwaluw, buizerd, sperwer, havik, ransuil et cetera, 

die gebonden zijn aan een categorie 1 t/m 42 jaarrond beschermd nest. Gezien bekende waar-

nemingen van baltsende roofvogels zoals sperwer en havik, wordt verwacht dat de bossen 

rondom het plangebied jaarrond beschermde nesten bevatten.  

 

Er zijn geen waarnemingen bekend van jaarrond beschermde nesten en er is geen nestindice-

rend gedrag van vogels behorende bij jaarrond beschermde nesten bekend in het plangebied of 

binnen de effectafstand van het plangebied. Er zijn ook geen waarnemingen bekend van de 

slechtvalk (behorende bij categorie 3 jaarrond beschermde nesten), boven het plangebied in re-

latie tot mogelijke potentiële hoge nestlocaties op het dak van het ziekenhuis. De ijsvogel is be-

kend in de omgeving (parkbos Westerwoud) van het plangebied.  

 

Verkennend veldbezoek 

Tijdens het verkennend veldbezoek zijn bomen aangetroffen met nesten in het plangebied (bos-

gedeelte en nabij de vijver). Dit betreft vooral nesten van kraaiachtigen en houtduiven. Er zijn 

op het eerste oog geen nesten (zoals van de oeverzwaluw of ijsvogel) in steile oevers aange-

troffen.  

De gebouwen in het plangebied (zie fig. 2.3) vormen, met uitzondering van gebouw M, geen po-

tentiële geschikte locatie voor gebouwbewonende soorten als huismus en gierzwaluw door ont-

breken van daken met dakpanen, brede gaten in muren en nestkasten. Gebouw M bevat wel 

potentiële verblijfplaatsen onder dakpannen.  

 

Effectanalyse 

Jaarrond beschermde nesten in bomen zijn niet aangetroffen. In dit kader zijn geen effecten op 

jaarrond beschermde nesten in bomen in het plangebied. Voorafgaand aan de sloop van ge-

bouw M, zal een aanvullend huismus/gierzwaluw onderzoek uitgevoerd moeten worden (zie on-

derstaande tekstblok). 

                                                                 
2 RVO (voorheen DR ) 2009, Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten 
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Als de oevers vergraven moeten worden, dan zal voorafgaand aanvullend een ijsvogel/oever-

zwaluw nest controle in de steile oevers uitgevoerd moeten worden. Dergelijke nesten zijn na-

melijk niet altijd goed waarneembaar tijdens een verkennend veldbezoek. Deze nesten vallen 

onder categorie 5 (= onderzoeksplicht) niet-jaarrond beschermde nesten.  

 

Categorie 5 niet-jaarrond beschermde nesten zijn buiten het broedseizoen niet beschermd en 

het is toegestaan om voorafgaand aan het broedseizoen potentiële nestplaatsen ongeschikt te 

maken om daarmee broedgevallen te voorkomen. Voor de ijsvogel, ekster. boomklever en an-

dere categorie 5 niet-jaarrond beschermde vogels zal in de wijde omgeving voldoende bos 

(voor de ijsvogel in de omgeving van water) beschikbaar blijven waar deze soorten kunnen 

overleven binnen een afstand waar deze soorten heen kunnen migreren. 

Omdat is vastgesteld dat er alternatieve soortgelijke nestlocaties aanwezig zijn in de directe 

omgeving, is geen ontheffing nodig als graaf- en kapwerkzaamheden buiten het broedseizoen 

worden uitgevoerd. 

 

Alle vogels genieten bescherming onder de Flora- en faunawet. Hierbij geldt dat verstoring van 

broedende vogels en broedsel niet is toegestaan. Verstoring van broedvogels kan optreden, 

wanneer tijdens de broedperiode werkzaamheden plaatsvinden. Voorliggend onderzoek betreft 

geen integraal broedvogelonderzoek. Een dergelijk onderzoek naar alle algemene broedvogels 

is ook niet noodzakelijk, omdat de kap en ander mogelijke verstorende werkzaamheden worden 

uitgevoerd buiten het broedseizoen (wat loopt van circa maart tot en met juni met uitloop tot in 

augustus) of maatregelen worden getroffen om verstoring te voorkomen, waardoor er geen 

sprake is van overtreding van de Flora- en faunawet.  

 

Gezien het aandeel nesten in het plangebied, zal verstoring door zaagwerkzaamheden alleen 

voorkomen kunnen worden, door buiten het broedseizoen te werken. Als nesten aanwezig zijn 

in bomen welke gebruikt worden, dan mogen deze bomen niet gekapt worden totdat het nest 

niet meer in gebruik is.  

 

 
 

2.5 Reptielen en amfibieën 

 

Bronnenonderzoek  

Het bronnenonderzoek maakt geen melding van de tabel 1/2/3 beschermde reptielen en amfi-

bieën (zoals de ringslang, poelkikker en rugstreeppad) in het plangebied. Uit het bronnenonder-

zoek komt wel naar voren dat waarnemingen zijn gedaan van de Ff-wet tabel 3 beschermde 

rugstreeppad in de omgeving van het plangebied. De rugstreeppad is min of meer algemeen 

bekend in het buitengebied rondom Alkmaar. 

 

Verkennend veldbezoek 

Tijdens het verkennend veldbezoek zijn in het plangebied geen beschermde reptielen en amfi-

bieën aangetroffen, hierbij wordt opgemerkt dat er tijdens het verkennende fase ook geen gericht 

onderzoek naar uitgevoerd is en daarbij niet de juiste onderzoeksperiode (zomer) betreft. Het 

plangebied vormt geen geschikt habitat voor de rugstreeppad door ontbreken van flauwe zandige 

taluds in combinatie met open water en laagstaande plassen. De bossen vormen wel een poten-

tieel winterhabitat voor de rugstreeppad en ringslang. 

 

Nader veldonderzoek 

Dit betreft twee huismus veldbezoeken waarbij afwezigheid is aangetoond als er minimaal 

twee veldbezoek zijn uitgevoerd in de periode 1 april tot en met 15 mei of minimaal 4 veld-

bezoeken in de periode 1 maart tot en met 20 juni. Dit conform de Soortenstandaard Huis-

mus (RVO, maart 2014). 

 

De gierzwaluw broedt van mei tot en met eind juli/begin augustus. De soortenstandaard 

(RVO, maart 2014) schrijft voor om tussen 15 mei tot en met 15 juli, 3 veldbezoeken uit te 

voeren om het voorkomen uit te sluiten. Deze kunnen grotendeels met de avond inventari-

satierondes voor vleermuizen gecombineerd worden.  

 



Flora- en faunawetgeving 

 

 

SW-0170549, revisie D0 

Pagina 14 van 18 

 

Effectanalyse 

De plangebieden vormen geen geschikt leefgebied voor tabel 2/3 beschermde reptielen en amfi-

bieën. De bossen vormen een potentieel winterhabitat voor de rugstreeppad en ringslang. Maar 

door het ontbreken van geschikte pionierlocaties en omdat er geen waarnemingen bekend zijn in 

de directe omgeving, kan het voorkomen van de rugstreeppad en ringslang in het plangebied 

uitgesloten worden. In dit kader zijn dan ook geen negatieve effecten op beschermde reptielen 

en amfibieën voorzien en hoeven geen vervolgprocedures in gang te worden gezet. 

 
2.6 Vissen 

Bronnenonderzoek  
Het bronnenonderzoek maakt geen melding van de tabel 2/3 beschermde vissen (zoals de bit-
tervoorn en kleine modderkruiper) in het plangebied. Uit het bronnenonderzoek komt wel naar 
voren dat waarnemingen zijn gedaan van de Ff-wet tabel 3 beschermde bittervoorn en de Ff-
wet, tabel 2 beschermde kleine modderkruiper in de wijde (1-5 kilometer) omgeving.  

 

Verkennend veldbezoek 

Tijdens het verkennend veldbezoek zijn in het plangebied geen beschermde vissen aangetroffen, 

hierbij wordt opgemerkt dat er tijdens de verkennende fase ook geen gericht onderzoek naar 

uitgevoerd is. De vijver vormt mogelijk deels wel een geschikt habitat voor de kleine modderkrui-

per en bittervoorn in relatie tot lokale en algemene verspreiding van deze soorten. De sloot in het 

plangebied is door het hoge bladafval en naar verwachting de hoge zuurstofloosheid niet geschikt 

als leefgebied voor bovengenoemde soorten.  

 

Effectanalyse  

Omdat er geen geschikt habitat voor de bittervoorn en kleine modderkruiper is aangetroffen in 

de sloot die mogelijk aangetast worden in het plangebied is aantasting van leefgebied van be-

schermde vissen uitgesloten. In dit kader zijn dan ook geen negatieve effecten voorzien en hoe-

ven geen vervolgprocedures in gang te worden gezet. Nader onderzoek of ontheffing is daarom 

niet nodig.  

 

Er zal wel rekening gehouden moeten worden met migrerende (beschermde) vissen door te al-

len tijde een vluchtweg te houden tijdens dempingen en ontgravingen. Dit kan onder andere 

door richting een open eind te werken. Er zal tevens rekening gehouden moeten worden met 

beschermde vissen als de vijveroevers vergraven worden. Dit kan door graafwerkzaamheden in 

het water buiten de gevoelige periode (dus niet in de maanden mei t/m augustus) uit te voeren. 

Daarbij door eerst graafwerkzaamheden in het droge uit te voeren en een grondwalletje te laten 

staan direct naast het water en vervolgens pas op het laatste moment het grondwalletje weg te 

graven. 

 
2.7 Overige soorten 

Er zijn geen waarnemingen bekend van overige beschermde diersoorten (zoals ongewervelden, 

libellen of dagvlinders) van tabel 2 of 3 van de Flora- en faunawet en er is ook geen geschikt 

habitat aangetroffen van overige beschermde soorten. In dit kader zijn dan ook geen negatieve 

effecten voorzien en hoeven geen vervolgprocedures in gang te worden gezet. 
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3 Natuurbeschermingswet 

3.1 Inventarisatie 

Voor de inventarisatie van Natura 2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten is ge-

bruik gemaakt van de gebiedendatabase van het ministerie van EZ en de Aerius calculator. 

Hieruit blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Noord-Hollands duinreservaat (Habitat-

richtlijngebied) op een afstand van circa 4,3 km ligt (fig. 3.1). Het dichtstbijzijnde Beschermde 

Natuurmonument ligt op een afstand van circa 12 km. Dit betreft Ham en Cromenije.  

 

 
Figuur 3.1  Ligging Natura 2000-gebied (helder gele vlakken), en Beschermd Natuurmonument (oranje cir-

kel), de rode stip betreft globaal de locatie van het plangebied 

 
3.2 Analyse van de mogelijke effecten 

Door de voorgenomen ontwikkeling (bouw van nieuw ziekenhuis) treedt geen vernietiging of 

versnippering op in het Natura2000-gebied en Beschermde Natuurmonumenten. Er treedt geen 

verstoring op van soorten doordat verstoring (zoals geluid, trilling, licht, beweging) van de mo-

gelijke werkzaamheden beperkt is tot enkele honderden meters van de bron. 

In het Natura2000-gebied Noord-Hollands duinreservaat komen stikstofgevoelige duin habitats 

(o.a. grijze duinen, vochtige duinvalleien en duinbossen) voor. Er is geen significante toename 

van stikstof, omdat in de huidige situatie reeds een groter oppervlakte aan bebouwing zieken-

huis aanwezig is. Daarmee is naar verwachting geen sprake van een permanente toename van 

stikstofdepositie door nieuwe bebouwing en mogelijk extra verkeersbewegingen ten opzichte 

van de huidige situatie op een afstand van circa 4,3 kilometer ten opzichte van Natura2000-ge-

bied. Wel wordt aanbevolen om dit bij bevoegd gezag (Provincie Noord-Holland) vast te leggen 

middels een melding via de Aerius calculator.

Bron: Rjiksoverheid 

 

   ca. 4,3 km 
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4 Natuurbeleidskaders 

4.1 Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) 

Inventarisatie, analyse en toetsing effecten 

Het verkennend natuuronderzoek geeft inzicht in de ligging van NNN gebieden in de omgeving 

van het plangebied en de noodzaak voor het doorlopen van ‘nee-tenzij-toets, procedure’. 

De voorgenomen ontwikkelingen vinden plaats buiten de begrenzing van NNN gebied (fig. 4.1) 

daarom is nadere toetsing niet noodzakelijk. Externe werking is niet van toepassing. Het dichtst-

bijzijnde weidevogelleefgebied ligt op een afstand van circa 1,2 kilometer ten oosten van Heiloo. 

De voorgenomen ontwikkelingen vinden daarmee ruim plaats buiten de begrenzing van de NNN 

en er is geen relatie met weidevogelleefgebied. Externe werking hoeft niet getoetst te worden. 

Nadere toetsing is daarom niet noodzakelijk. 

 

 
Figuur 4.1 Ligging NNN-gebied (helder groene vlakken), t.o.v. het plangebied (globaal rode contour) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Provincie NH 

Bron: Provincie NH 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Kortom 
Uit het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat, met uitzondering van niet-jaar-
rond beschermde vogels en vleermuizen, geen vaste verblijfplaatsen van tabel 2/3 beschermde 
flora en fauna aangetroffen zijn in het plangebied. De conclusies die van wezenlijk invloed zijn 
op de uitwerking en uitvoering van de ontwikkelingen in het plangebied, betreffen vooral de ver-
blijfplaatsen van vleermuizen in bomen en gebouwen en bovenal dat het bos een belangrijk foe-
rageergebied is voor de lokale en regionale gewone- en ruige dwergvleermuis populatie waar-
voor compensatie en ontheffing verplicht is.  

 
5.2 Flora- en faunawet 

 

Vissen 

Er zal in het kader van de Zorgplicht (wat ook blijft gelden bij inwerkingtreding van de Wet na-

tuurbescherming) rekening gehouden moeten worden met migrerende (beschermde) vissen 

door te allen tijde een vluchtweg te houden tijdens dempingen en ontgravingen. Dit kan onder 

andere door richting een open eind te werken.  

De bittervoorn (Ff-wet, tabel 3) en kleine modderkruiper (Ff-wet, tabel 2) hebben potentieel leef-

gebied in de vijver. Deze soorten vallen met inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming 

alleen nog onder de zorgplicht. Er daarom wel rekening gehouden moeten worden met vissen 

als de vijveroevers vergraven worden. Dit kan door graafwerkzaamheden in het water buiten de 

gevoelige periode (dus niet in de maanden mei t/m augustus) uit te voeren. Daarbij door eerst 

graafwerkzaamheden in het droge uit te voeren en een grondwalletje te laten staan direct naast 

het water en vervolgens pas op het laatste moment het grondwalletje weg te graven. 

 

Flora 

Tijdens het veldbezoek is de daslook (Ff-wet, tabel 2) vegetatief aangetroffen vooral in de bos-

randen. Deze soort is alom vertegenwoordigd in de bosrand in het plangebied. De daslook ver-

liest met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming in 2017, de beschermde status. 

Buiten dit gegeven om, heeft Noordwest besloten om de daslook zoveel als mogelijk te sparen 

en aan te tasten delen zoveel mogelijk te verplanten in bosjes /bosranden op het terrein. Een 

ecoloog zal desbetreffende geschikte plekken tijdens de uitvoering aanwijzen. In dit kader zijn 

dan ook geen negatieve effecten voorzien en hoeven vanuit de Flora- en faunawetgeving geen 

wettelijke vervolgprocedures in gang te worden gezet. De grote keverorchis kan niet op voor-

hand uitgesloten worden, daarom zal in de vroege zomer simultaan aan een ochtend vleermuis 

bezoek tevens een flora onderzoek uitgevoerd worden in de bosranden in het plangebied.  

 

Vleermuizen 

Er moet nader onderzoek worden uitgevoerd naar het voorkomen van vleermuizen (vaste ver-

blijfplaatsen). Een dergelijk vleermuisonderzoek zal conform het vleermuisprotocol worden uit-

gevoerd. Dit houdt in dat in de planning rekening moet worden gehouden met een onderzoeks-

periode van april - september. Het najaarsonderzoek naar paar/baltsverblijven en (massa) win-

terverblijven indicatie is reeds in 2016 uitgevoerd en zal bekend worden gemaakt als het volle-

dig vleermuisonderzoek met de zomer ronden in 2017 is afgerond. 
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Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn enkele gebouwen in het plangebied aangetroffen, met potentiële ge-

schikte locatie voor gebouwbewonende soorten als huismus en gierzwaluw via gaten in muren, 

dakranden en gevels. In de bomen binnen het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nes-

ten aangetroffen. In het kader van het bestemmingsplan is de noodzaak aanwezig om in het ka-

der van de uitvoerbaarheid van het plan een actueel broedvogelonderzoek naar jaarrond be-

schermde nesten in gebouwen uit te voeren. Dit onderzoek zal deels simultaan met het vleer-

muisonderzoek in het voorjaar uitgevoerd worden. 

 

Zorgplicht 

Om verstoring van migrerende overvliegende of foeragerende vleermuizen, vogels te voorko-

men, dienen de werkzaamheden overdag uitgevoerd te worden en dient tussen zonsondergang 

en zonsopgang geen directe werkverlichting of strooiverlichting (m.u.v. voertuigen) toegepast te 

worden, die op bosjes, bomen en gebouwen kan schijnen.  

 

Om verstoring van nesten in bomen te voorkomen wordt aanbevolen kap en sloopwerkzaamhe-

den buiten het broedseizoen (grofweg half maart tot juli met uitloop tot eind augustus) uit te voe-

ren. Als er toch in deze periode gewerkt moet worden, dient het terrein voorafgaand aan de 

werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een deskundig ecoloog. Deze ecoloog kan pas-

sende maatregelen opstellen om verstoring van vogelnesten te voorkomen.  

 

Voor eventueel aanwezige algemene soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet, zoals 

brede wespenorchis, akkerklokje, gewone pad, bosmuis, diverse vissoorten, etc. geldt een vrij-

stelling van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet. Hiervoor geldt wel de zorgplicht 

(art. 1 Ff-wet), wat betekent dat nadelige gevolgen voor planten en dieren zoveel mogelijk moet 

worden voorkomen. Dergelijke activiteiten zullen in een ecologisch werkprotocol opgenomen 

moeten worden. 
 
5.3 Natuurbeschermingswet 

Door uitvoering van de voorgenomen maatregelen (aanleg woongebied) gaat geen oppervlakte 

aan Natura 2000-gebied of Beschermd Natuurmonument verloren. Gelet op de ruime afstand 

(meer dan 4 kilometer) van het plangebied tot de Natura 2000-gebieden en Beschermde Na-

tuurmonumenten (meer dan 12 kilometer) zijn effecten in het kader van de externe werking door 

verstoring (maximaal enkele honderden meters) en stikstof vanuit het plangebied uit te sluiten. 
 
5.4 Natuurbeleidskaders 

De voorgenomen ontwikkelingen vinden plaats buiten de begrenzing van NNN gebied daarom 

is nadere toetsing niet noodzakelijk omdat externe werking niet van toepassing is. De voorgeno-

men ontwikkelingen vinden plaats buiten de begrenzing van weidevogelleefgebied en er is geen 

relatie met weidevogelleefgebied. Nadere toetsing is daarom niet noodzakelijk. 

 
5.5 Ten slotte 

De natuurwet- en regelgeving wordt vanaf 2017 vervangen door een nieuw wettelijk kader. Dit 

betreft de Wet natuurbescherming, wat de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en de 

Boswet zal gaan vervangen. Deze wet gaat in op de bescherming van soorten uit de Habitat-

richtlijnen en Vogelrichtlijnen en Andere soorten. Dit zal naar verwachting gevolgen hebben 

voor dit advies aangaande soorten die buiten de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn vallen. 
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Bijlage 1   

 
Toetsingskaders natuurwet- en regelgeving 

 
Toetsingskader Flora- en Faunawet 

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van soorten planten en dieren in ons land. De be-

schermde soorten zijn op grond van het Vrijstellingenbesluit onderverdeeld in verschillende be-

schermingscategorieën, de zogeheten ‘tabel 1-soorten’, ‘tabel 2-soorten’ en ‘tabel 3-soorten’. 

Vogels zijn niet in deze categorieën ingedeeld.  

 

De toetsing in het kader van de Flora- en faunawet vindt plaats aan de hand van de volgende in 

het kader van ruimtelijke ontwikkeling relevante verbodsbepalingen: 

 Artikel 8: Het is verboden beschermde planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit 

te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun 

groeiplaats te verwijderen. 

 Artikel 9: Het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te be-

machtigen of met het oog daarop op te sporen. 

 Artikel 10: Het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. 

 Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijf-

plaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of 

te verstoren. 

 

De zwaarte van toetsing is afgestemd op de gunstige staat van instandhouding van soorten. 

Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in de volgende groepen met een eigen toetsingsregime: 

 

Algemene soorten (tabel 1-soorten) 

Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling. Er hoeft in dit kader geen ontheffing 

aangevraagd te worden, hiervoor geldt wel de zorgplicht zoals genoemd in artikel 2 van de Flora- 

en faunawet, kortom uitgelegd als: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild 

levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.  

 

Overige soorten (tabel 2-soorten) 

Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling, indien wordt gewerkt volgens een 

door de minister van EZ (voorheen EL&I, LNV) goedgekeurde gedragscode. Indien dit niet het 

geval is, dan moet ontheffing aangevraagd worden, deze valt onder de lichte toets (geen aan-

tasting van de gunstige staat van instandhouding van de soort). 

 

Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn en bijlage 1 AMvB (tabel 3-soorten) 

Voor deze soorten moet wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing aangevraagd wor-

den. De ontheffingsaanvraag valt onder de zware toets, wat inhoudt dat:  

 er sprake dient te zijn van een bij de wet genoemd belang; 

 er geen andere bevredigende oplossing mogelijk is; 

 er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de betref-

fende soort(en). 

 

Vogels zijn niet ingedeeld in bovengenoemde categorieën. Alle inheemse vogelsoorten zijn be-

schermd. Het is daarom bijvoorbeeld verboden nestelende en/of broedende vogels te verstoren, 

eieren te rapen of nesten en andere vaste rust- en verblijfplaatsen te vernietigen. Uitgangspunt 

hierbij is dat nesten van vogels alleen beschermd zijn, indien deze in gebruik zijn tijdens het 

broedseizoen. Voor een aantal vogelsoorten (genoemd in de ‘Aangepaste lijst jaarrond be-

schermde vogelnesten’ van het ministerie van EZ), die jaarlijks van het zelfde nest gebruik ma-

ken of geen eigen nest kunnen bouwen, geldt een uitzondering, Nesten van deze soorten wor-

den beschouwd als vaste rust- en verblijfplaats in de zin van artikel 11 van de Flora- en fauna-

wet. Deze nesten zijn jaarrond beschermd, mits niet permanent verlaten. 
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Om te voorkomen dat nestelende en/of broedende vogels verstoord worden, dienen versto-

rende werkzaamheden altijd zo veel mogelijk buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd en 

dient gecontroleerd te worden of mogelijk jaarrond beschermde nesten worden aangetast door 

de werkzaamheden. Het beschermingsregime voor vogels komt overeen met dat van tabel 3-

soorten. Ontheffing kan slechts worden verleend wanneer er geen andere bevredigende oplos-

sing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding 

van de soort. Daarnaast kan alleen ontheffing worden verkregen indien er sprake is van een in 

de wet genoemd belang. Dit betreft voor vogels alleen belangen die te maken hebben met 

openbare veiligheid, luchtvaartveiligheid, onderzoek en volksgezondheid (geen ruimtelijke  

ontwikkelingen). 

 

Voor eventueel aanwezige algemene soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet, zoals 

brede wespenorchis, grasklokje, gewone pad, bosmuis, diverse vissoorten, etc. geldt een vrij-

stelling van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet. Hiervoor geldt wel de zorgplicht 

(art. 1 Ff-wet), wat betekent dat nadelige gevolgen voor planten en dieren zoveel mogelijk moet 

worden voorkomen. Dergelijke activiteiten zullen in een ecologisch werkprotocol opgenomen 

moeten worden. 

 

Toetsingskader Natuurbeleid 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN)) is een samenhang van kerngebieden, natuurontwikke-

lingsgebieden, beheergebieden en robuuste ecologische verbindingszones. De wettelijke be-

scherming van het NNN is geregeld via het bestemmingsplan. De NNN is voor de provincie 

Noord-Holland globaal vastgelegd in de structuurvisie, maar is exact begrensd in de verorde-

ning ruimte. In het voorliggende onderzoek is dan ook uitgegaan van de Verordening Ruimte. 

 

De afweging voor ingrepen in het NNN gaat volgens het “Nee, tenzij-principe”. In onderstaand 

schema is dit stapsgewijs weergegeven. Ingrepen met significant negatieve invloed op de we-

zenlijke kenmerken en waarden mogen niet plaatsvinden tenzij er sprake is van een zwaarwe-

gend maatschappelijk belang en indien er geen alternatieven zijn. Indien bij een ingreep schade 

wordt aangericht aan een NNN-gebied, dan dient dit in ieder geval gemitigeerd te worden. De 

resteffecten aan verlies van kwaliteit en/of oppervlakte dient te worden gecompenseerd. Daar-

naast kan salderen van positieve en negatieve effecten op de NNN uitkomst bieden om pro-

jecten in de EHS te realiseren. Hoewel de saldobenadering in de Nota Ruimte is beschreven 

gaan de provincies hier op verschillende manieren mee om. 

 

Toetsingskader Natuurbeschermingswet 

De Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) heeft als doel het beschermen van Natura 

2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijn) en Beschermde natuurmonumenten in Nederland. 

Projecten of handelingen die negatieve effecten op deze beschermde gebieden kunnen 

hebben, zijn in beginsel niet toegestaan. Voor Natura 2000-gebieden geldt een toetsing in het 

kader van artikel 19. In dit kader is ook toetsing nodig van effecten in het kader van de externe 

werking van toepassing. Bij de toetsing zijn er de volgende procedurevarianten: 

 

• Geen nader onderzoek: effecten kunnen op voorhand worden uitgesloten (er zijn geen 

Natura 2000-gebieden in de omgeving aanwezig); 

• Voortoets: effecten kunnen niet op voorhand worden uitgesloten; 

• Verslechteringstoets: effecten kunnen op basis van de Voortoets niet worden uitgesloten, 

significantie hiervan wel; 

• Passende beoordeling: significantie van effecten kan op basis van de Voortoets of 

Verslechteringstoets niet worden uitgesloten; 

• ADC-toets: indien significantie van effecten op basis van de Passende beoordeling niet kan 

worden uitgesloten. Aangetoond dient te worden dat er geen alternatieven zijn met minder 

effecten, er sprake is dwingende redenen van groot openbaar belang en in compensatie is 

voorzien. Indien negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten is in ieder 

geval een vergunning noodzakelijk.  

Voor Beschermde Natuurmonumenten geldt een lichtere toetsing conform artikel 16. Voor deze 

gebieden is het uitvoeren van een Passende beoordeling niet noodzakelijk. Op deze gebieden 
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is conform artikel 65 wel externe werking van toepassing. Het bevoegd gezag bepaalt of een 

vergunning al dan niet nodig is. 

 

Schema 2: Het ”nee, tenzij"-principe van het compensatiebeginsel. 

 
 

Per 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden. Vergunningverlening bij een toename aan stik-

stofdepositie is gekoppeld aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In dit kader is de 

Natuurbeschermingswet aangepast. Hierbij zijn er de volgende regels opgesteld ten aanzien 

van nader te volgen procedures bij een toename van de stikstofdepositie: 

 

• Toename van minder dan 0,05 mol/ha/jr: geen vergunning en geen melding nodig 

• Toename van 0,05-1 mol/ha/jr: geen vergunning nodig, een melding volstaat 

• Toename van meer dan 1 mol/ha/jr: vergunning nodig 

 

Voor het uitvoeren van de stikstofberekening moet gebruik worden gemaakt van de Aerius cal-

culator. Bij een melding of vergunningaanvraag dient deze berekening te worden bijgevoegd. Bij 

een vergunningaanvraag zal door het bevoegd gezag worden bepaald of er nog ontwikkelings-

ruimte beschikbaar is voor de toename van stikstof voor de betreffende habitattypen of soorten. 

Op basis daarvan zal worden bepaald of een vergunning kan worden verleend. 

 


