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Aanleiding en doelstelling 

In opdracht van de heer Bosgoed en mevrouw Besten heeft Ecogroen een quickscan natuurtoets uitge-

voerd ten behoeve van de beoogde bouw van een vrijstaande woning op een perceel aan de Dorpsstraat 

te Heeten. 

 

De Wet natuurbescherming en beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland verplichten vooraf 

te toetsen of ruimtelijke ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- en 

diersoorten en habitats. In het voorliggende onderzoek vindt, ten behoeve van de onderbouwing van de 

ruimtelijke planvorming, een toetsing plaats aan de Wet natuurbescherming en het Natuurnetwerk Ne-

derland. 

Huidige situatie en voorgenomen ontwikkelingen 

Het plangebied is een onbebouwd perceel gelegen tussen de woning aan de Dorpsstraat 13 en het café-

restaurant-bakkerij, tegenover de kerk in Heeten. Het is onderdeel van een groter perceel. De eigenaren 

van het perceel hebben het voornemen om een vrijstaande woning te ontwikkelen. Hiertoe dient de be-

stemming van het perceel gewijzigd te worden.  

Gebiedsbescherming 

De voorgenomen plannen hebben naar verwachting geen significant negatief effect op Natura 2000-ge-

bied Boetelerveld en het Natuurnetwerk Nederland (NNN) tot gevolg. 

Soortbescherming 

• Er zijn geen vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig in het plangebied. Van schade aan (on-

misbare) vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen is ook geen sprake. 

• Er zijn geen vaste verblijfplaatsen van nationaal beschermde zoogdieren zonder provinciale vrijstelling 

aanwezig in het plangebied. Wel zijn in het plangebied vaste verblijfplaatsen van enkele algemene, na-

tionaal beschermde zoogdiersoorten met provinciale vrijstelling aanwezig. 

• Er zijn geen geschikte nestlocaties aanwezig van broedvogels met jaarrond beschermde nesten. Tevens 

worden algemene broedvogels niet broedend verwacht in het plangebied. 

• In het plangebied zijn algemene nationaal beschermde amfibieën met provinciale vrijstelling overwinte-

rend te verwachten. 

• In het plangebied zijn geen beschermde planten, vissen, reptielen of ongewervelden aangetroffen of te 

verwachten. 

 

Samenvatting 
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 Eindconclusie en aanbevelingen 

• Bij de geplande ingrepen kunnen enkele exemplaren en verblijfplaatsen van algemene nationaal be-

schermde zoogdieren en amfibieën verloren gaan. Voor deze soorten geldt in voorliggende situatie au-

tomatisch een provinciale vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming, waardoor 

het nemen van vervolgstappen voor deze soorten niet aan de orde is. 

• Werkzaamheden die broedbiotopen van alle aanwezige vogels verstoren of beschadigen dienen te allen 

tijde te worden voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door gefaseerd te werken en de uit-

voering in elk geval op te starten in de periode voor half maart en na eind juli of het plangebied te con-

troleren op broedende vogels en nesten binnen de invloedsfeer van de plannen. Voor het broedseizoen 

wordt geen standaardperiode gehanteerd, maar is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, 

ongeacht de datum.  
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1.1 Aanleiding en doelstelling 

In opdracht van de heer Bosgoed en mevrouw Besten heeft Ecogroen een quickscan natuurtoets uitge-

voerd ten behoeve van de beoogde bouw van een vrijstaande woning op het perceel aan de Dorpsstraat 

te Heeten.  

 

De Wet natuurbescherming en beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland verplichten vooraf 

te toetsen of ruimtelijke ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- en 

diersoorten en habitats. In het voorliggende onderzoek vindt, ten behoeve van de onderbouwing van de 

ruimtelijke planvorming, een toetsing plaats aan de Wet natuurbescherming en het Natuurnetwerk Ne-

derland. 

 

1.2 Wettelijk kader 

Wet natuurbescherming 
De Wet natuurbescherming (Staatsblad 2016) regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden, soorten 

en houtopstanden. In dit rapport gaan wij in op de gebieds- en soortbescherming. Houtopstanden zijn 

niet in het plangebied aanwezig. Wij gaan daarom niet in op de bescherming van houtopstanden. Voor de 

volledige wettekst van de Wet natuurbescherming verwijzen wij naar: http://wetten.over-

heid.nl/BWBR0037552/2017-01-01. In onderstaand kader 1.1 geven we een samenvatting van de rele-

vante wetteksten.  

 

 Kader 1.1 Wet natuurbescherming  

  
 Gebiedsbescherming (Natura 2000) 

Artikelen 2.1 tot en met 2.12 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming van Natura 2000-gebieden (Vogel- en Habitat-

richtlijngebieden). Voor Natura 2000-gebieden zijn instandhoudingsdoelen opgesteld voor habitats, soorten, broedvogels en/ of 

niet-broedvogels. In artikel 2.7 verplicht de Wet natuurbescherming om vooraf te beoordelen of ingrepen / activiteiten in of in de 

nabijheid van Natura 2000-gebieden significant negatieve effecten kunnen hebben op de voor deze gebieden aangewezen instand-

houdingsdoelen. Mocht sprake zijn van (significant) negatieve effecten dan kan het aanvragen van vergunning bij bevoegd gezag 

(veelal de provincie waarbinnen de ingreep of activiteit plaatsvindt) aan de orde zijn. 

 

Soortbescherming 

Artikelen 3.1 tot en met 3.11 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming van soorten. De bescherming is opgedeeld in 

vijf categorieën met soorten: 

• Vogels met jaarrond beschermde nesten; 

• overige vogels; 

• soorten van de Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Verdragen van Bern (bijlage II) en Bonn (bijlage I); 

• overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn en waarvoor provinciaal geen vrijstelling geldt; 

• overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, maar waarvoor provinciaal wel een vrijstelling geldt.  

 

Voor vogels geldt dat er twee categorieën zijn: de vogels met jaarrond beschermde nesten (o.a. Huismus, Gierzwaluw en Buizerd) en 

de overige broedvogels. Vogels met jaarrond beschermde nesten hebben een strikte beschermingsstatus binnen de Wet natuurbe-

scherming. Van overige broedvogels zijn hun nesten alleen tijdens de broedseizoen beschermd (periode van nestbouw, eileg, broe-

den en voeren van de jongen op het nest).  

 

1. Inleiding 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-01-01.%20In%20onderstaand%20kader%201.1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-01-01.%20In%20onderstaand%20kader%201.1
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Voor soorten van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn zijn in artikel 3.5 verboden vastgelegd (o.a. verboden om 

dieren te doden en voortplantings- of rustplaatsen te vernielen) en geldt een strikte beschermingsstatus. Soorten die op nationaal 

niveau beschermd zijn, kunnen ingedeeld worden in twee categorieën. Provincies mogen besluiten om bepaalde soorten vrij te stel-

len van bescherming in het kader van ruimtelijke ingrepen, beheer en onderhoud. In de meeste provincies geldt - onder andere voor 

ruimtelijke ontwikkelingen - een vrijstelling voor een selectie van zoogdieren en amfibieën. Voor de overige soorten gelden vergelijk-

bare verboden (zie artikel 3.10) als voor soorten van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn en geldt eveneens een 

strikte beschermingsstatus. 

 

Voor het overtreden van verbodsartikelen bij ruimtelijke ingrepen is het noodzakelijk om ontheffing aan te vragen bij bevoegd gezag 

(veelal de provincie waarbinnen de ingreep plaatsvindt). Voor het verkrijgen van een ontheffing dient een uitgebreide rapportage 

opgesteld te worden waarin o.a. wordt aangegeven hoe gezorgd wordt dat schade tot een minimum beperkt blijft en of compense-

rende maatregelen aan de orde zijn. 

  

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
De bescherming van het Nationaal natuurnetwerk (NNN) is vastgelegd in het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro) en uitgewerkt in provinciale verordeningen en bestemmingsplannen. De be-

scherming van het NNN staat geheel los van de Wet natuurbescherming.  

 

In het Barro staat dat bij provinciale verordening gebieden moeten worden aangewezen die het Natuur-

netwerk Nederland vormen. De ligging van die gebieden wordt geometrisch vastgelegd. Bij provinciale 

verordening worden in het belang van de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezen-

lijke kenmerken en waarden, regels gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen en omgevings-

vergunningen. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen het NNN, waarbij wordt afgeweken van het bestem-

mingsplan, geldt een ‘nee, tenzij’-afweging. Dit houdt kortweg in dat significante aantasting van de we-

zenlijke kenmerken en waarden van het NNN niet toegestaan is. Regels voor beoordeling van effecten op 

het NNN zijn vastgelegd in provinciale verordeningen. 

 

1.3 Huidige situatie en voorgenomen ontwikkelingen 

Het plangebied is een onbebouwd perceel gelegen tussen de woning aan de Dorpsstraat 13 en het café-

restaurant-bakkerij, tegenover de kerk in Heeten (zie figuur 1.1 volgende pagina. Het is onderdeel van 

een groter perceel. De eigenaren van het perceel hebben het voornemen om een vrijstaande woning te 

ontwikkelen. Hiertoe dient de bestemming van het perceel gewijzigd te worden.  

 Ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing heeft Ecogroen een quickscan natuurtoets uitgevoerd. 
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Figuur 1.1. Globale ligging van het plangebied (geel omlijnd). Bron luchtfoto: Bing Maps. 

 

1.4 Algemene opzet onderzoek 

De voorliggende quickscan natuurtoets is gebaseerd op één locatiebezoek, bekende verspreidingsgege-

vens (zie hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) en ecologische principes. Uit de verzamelde informatie 

volgt een korte beschrijving van de verwachte effecten van de ruimtelijke ingreep op beschermde gebie-

den (hoofdstuk 2) en soorten (hoofdstuk 3). Daarnaast is beschreven welke mitigerende (verzachtende of 

inpassings-) maatregelen eventueel nodig zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorko-

men. 
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2.1 Natura 2000 

Het plangebied ligt op circa 3,9 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Boetelerveld. Gezien de 

afstand en de aard van de beoogde werkzaamheden (de bouw van één vrijstaande woning) zijn negatieve 

effecten op de instandhoudingsdoelen van Natura 200-gebied Boetelerveld niet te verwachten.  

2.2 Nationaal natuurnetwerk 

Het plangebied ligt op een afstand van 700 meter van het dichtstbijzijnde Natuurnetwerk Nederland 

(bron: Provincie Overijssel 2017) en bestaat uit een houtwal tussen agrarische percelen langs de Heeten-

seweg. Hoewel Provincie Overijssel geen externe werking kent, dient op basis van recente uitspraak van 

de Raad van State[1] in verband met goede ruimtelijke ordening, externe werking altijd beoordeeld te wor-

den. Voorgenomen ontwikkelingen (de bouw van een vrijstaand huis op relatief grote afstand van het 

NNN), leiden niet tot negatieve effecten op het NNN. Een verdere toetsing aan het beleid is niet aan de 

orde. 

 

 

 
[1] ABRVS Uitspraak 201509359/1/R1  

2. Gebiedsbescherming 

file://///fs01/data/Team%20Natuurbeleid%20&%20Planvorming/09_Standaardprodukten%20of%20teksten/09b%20-%20EHS/Raad%20van%20State%20NNN%20uitspraak%2021%20september%202016%20ext%20werking.pdf
file://///fs01/data/Team%20Natuurbeleid%20&%20Planvorming/09_Standaardprodukten%20of%20teksten/09b%20-%20EHS/Raad%20van%20State%20NNN%20uitspraak%2021%20september%202016%20ext%20werking.pdf
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3.1 Onderzoeksmethode  

Voorliggende ecologische beoordeling is gebaseerd op een locatiebezoek op 11 juli 2017. Tijdens dit veld-

bezoek is aandacht besteed aan de beschermde soorten binnen de Wet natuurbescherming. In combina-

tie met de terreingesteldheid, bekende verspreidingsgegevens (zie hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) 

en expert judgement is vervolgens een uitspraak gedaan over mogelijk aanwezige beschermde soorten. In 

onderstaande paragrafen worden de onderzochte soortengroepen beschreven die in het plangebied en 

de directe omgeving zijn aangetroffen en te verwachten.  

3.2 Flora 

In het plangebied zijn algemene plantensoorten van (voedselrijk) intensief gemaaid grasland aanwezig 

zoals Rood zwenkgras, Schapenzuring, Duizendblad, Smalle weegbree, Gewone paardenbloem, Roberts-

kruid tussen een dominantie van Haakmos. Een aanwezige opgeworpen zandbult bevatte pionierssoorten 

als Herik, Reukeloze kamille en Fioringgras.  

 

Het plangebied wordt begrensd door vegetatie van aanliggende tuinen met soorten als Beuk (haag), Lau-

rierkers, Braam en jonge boompjes van Zomereik en Gewone esdoorn. 

 

Er zijn geen beschermde plantensoorten of plantensoorten van de Rode Lijst aangetroffen in het plange-

bied. Gezien de biotoopomstandigheden zijn deze soorten in het plangebied ook niet te verwachten. Het 

nemen van vervolgstappen voor beschermde planten of soorten van de Rode Lijst is niet aan de orde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Soortbescherming 
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3.3 Zoogdieren 

Vleermuizen 
Het leefgebied van de in artikel 3.5 beschermde vleermuizen bestaat uit verblijfplaatsen, vliegroutes en 

foerageergebieden (zie ook kader 3.1). Hieronder worden deze onderdelen nader beschreven. 

 

Vaste verblijfplaatsen 

In het plangebied staan geen bebouwing of bomen. Binnen het plangebied zijn dan ook geen potentieel 

geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig. Vervolgstappen voor vaste verblijfplaatsen van 

vleermuizen zijn niet aan de orde. 

Vliegroutes en foerageergebieden 

Het plangebied vormt mogelijk foerageergebied voor vleermuissoorten als Laatvlieger en Gewone dwerg-

vleermuis. Er is geen sprake van onmisbaar foerageergebied, gezien de groene omgeving van het plange-

bied. Alternatieve foerageergebieden zijn ruim voorhanden. Het plangebied maakt vanwege het ontbre-

ken van lijnvormige structuren geen deel uit van een onmisbare vliegroute. Vervolgstappen voor vliegrou-

tes en foerageergebieden van vleermuizen zijn niet aan de orde. 

Overige zoogdieren 
Bij overige zoogdieren wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën met een verschillende bescher-

mingsregime (zie kader 1.1). 

 Kader 3.1. Vleermuizen 

   
 Verblijfplaatsen 

Verblijfplaatsen kunnen zich bevinden in donkere en voor vleermuizen bereikbare ruimten in bomen, huizen, kelders et cetera en 

kunnen aanwezig zijn in de vorm van kraamverblijven / zomerverblijven, baltslocaties / paarverblijven en winterverblijven. Versto-

ring, beschadiging, vernietiging of het verwijderen van deze verblijfplaatsen is verboden. 

 

Vliegroutes 

Voor oriëntatie tijdens de trek van en naar hun verblijfplaatsen en foerageergebieden gebruiken vleermuizen veelal jarenlang de-

zelfde structuren. Vanwege dit traditiegetrouwe gedrag van vleermuizen vormen bepaalde lijnvormige structuren (bijvoorbeeld rijen 

woningen, watergangen en bomenrijen) een belangrijk onderdeel van een vliegroute. Wanneer alternatieve structuren ontbreken 

zijn dergelijke structuren ‘onmisbaar’ en zodoende beschermd. 

 

Foerageergebieden 

Locaties waar insecten aanwezig zijn, bijvoorbeeld langs randen van bossen, bomenrijen of boven water zijn van belang als foera-

geergebied voor vleermuizen. Foerageergebied van vleermuizen geniet binnen de Wet natuurbescherming echter geen juridische 

bescherming, tenzij het onmisbaar is voor het voortbestaan van een populatie. 
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Soorten van Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn  

Vaste verblijfplaatsen van soorten die zijn opgenomen in de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en 

Bonn worden op basis van terreinkenmerken, het veldbezoek, en bekende verspreidingsgegevens (NDFF) 

uitgesloten. Vervolgstappen voor deze soorten zijn niet aan de orde. 

Nationaal beschermde soorten (zonder provinciale vrijstelling) 

Verblijfplaatsen van nationaal beschermde soorten zonder provinciale vrijstelling, zoals Eekhoorn en 

Steenmarter, worden op basis van terreinkenmerken, het veldbezoek en bekende verspreidingsgegevens 

uitgesloten. Vervolgstappen voor deze soorten zijn niet aan de orde.  

Nationaal beschermde soorten (met provinciale vrijstelling) 

In het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van grondgebonden zoogdiersoorten aangetroffen en/of te 

verwachten. Dit zijn onder andere Egel, Huisspitsmuis en Mol. Bij de geplande ingrepen kunnen enkele 

exemplaren van deze grondgebonden zoogdieren geschaad worden. In voorliggende situatie geldt in de 

provincie Overijssel automatisch vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming, waar-

door het nemen van vervolgstappen voor deze zoogdieren niet aan de orde is. 

3.4 Broedvogels 

Bij broedvogels wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën met een verschillende beschermingsre-

gime (zie kader 1.1). 

Broedvogels met jaarrond beschermde nesten 
Op basis van het uitgevoerde veldbezoek en de terreinkenmerken worden in het plangebied geen jaar-

rond beschermde nesten van broedvogels met jaarrond beschermde nesten (zie kader 3.2) verwacht. De 

voorgenomen ontwikkelingen hebben geen negatieve effecten op deze soorten.  

 

 Kader 3.2 Broedvogels met jaarrond beschermde nestplaatsen 

  
 Onder jaarrond beschermde nesten van broedvogels wordt verstaan: in functie zijnde nesten van de Ooievaar, Boomvalk, Buizerd, 

Havik, Ransuil, Roek, Wespendief, Zwarte wouw, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Kerkuil, Oehoe, Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart en 

Huismus. Voor sommige andere soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische om-

standigheden dat rechtvaardigen. 

  

 

Overige broedvogels 
Binnen het plangebied worden gezien de terreingesteldheid en het intensieve maaibeheer geen alge-

mene broedvogels verwacht. Alleen in de begroeiing van aangrenzende tuinen broeden algemene tuinvo-

gels als Merel, Winterkoning, Heggenmus en Vink. 

 

Voor alle inheemse vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die soorten, nesten, eieren of vaste 

rust- of verblijfplaatsen beschadigen of verstoren. Voor werkzaamheden met schadelijke effecten op 

broedvogels wordt veelal geen ontheffing verleend, omdat het uitvoeren van de werkzaamheden buiten 
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het broedseizoen over het algemeen een goed alternatief vormt. In het kader van de Wet natuurbescher-

ming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd, omdat deze per soort en vaak per 

jaar kan verschillen. Van belang is of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. Voor de 

meeste soorten kan de periode tussen half maart en eind juli worden aangehouden als broedseizoen, 

maar dit kan langer doorlopen.  

3.5 Amfibieën 

Bij amfibieën wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën met een verschillende beschermingsregime 

(zie kader 1.1). 

Soorten van Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn  
Voortplanting en overwintering van amfibieën die zijn opgenomen op Habitatrichtlijn en de Verdragen 

van Bern en Bonn wordt op basis van het veldbezoek, terreinkenmerken en bekende verspreidingsgege-

vens (NDFF 2017) uitgesloten. Vervolgstappen voor deze soorten zijn niet aan de orde. 

Nationaal beschermde soorten (zonder provinciale vrijstelling) 
Voortplanting en overwintering van nationaal beschermde amfibieën zonder provinciale vrijstelling wordt 

op basis van het veldbezoek, terreinkenmerken en bekende verspreidingsgegevens (NDFF) uitgesloten. 

Vervolgstappen voor deze soorten zijn niet aan de orde. 

Nationaal beschermde soorten (met provinciale vrijstelling) 
Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater in het plangebied kan voortplanting van nationaal be-

schermde amfibieën met provinciale vrijstelling worden uitgesloten. Wel zijn enkele algemene soorten 

zoals Gewone pad en Bruine kikker overwinterend te verwachten in de aanwezige vegetatie en in de 

strooisellaag langs de randen van het plangebied. 

 

Bij de geplande ingrepen kunnen enkele exemplaren van vrijgestelde beschermde amfibieën geschaad 

worden. In voorliggende situatie geldt automatisch vrijstelling van de verbodsartikelen uit de Wet natuur-

bescherming, waardoor het nemen van vervolgstappen voor deze amfibieën niet aan de orde is. 

3.6 Overige soortgroepen 

Op basis van de terreinkenmerken, habitateisen en bekende verspreidingsgegevens (NDFF 2017) wordt in 

het plangebied geen voortplanting of vaste verblijfplaatsen verwacht van overige beschermde soorten uit 

de Wet natuurbescherming (reptielen, ongewervelden en beschermde vissen). Het nemen van vervolg-

stappen in het kader van de Wet natuurbescherming is niet aan de orde voor deze soortgroepen. 
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