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1 Aanleiding en doel 
De gemeente Ermelo heeft een algemene herziening in voorbereiding van het bestemmings-
plan Tonselse Veld. Het vigerende bestemmingsplan uit de jaren ‘70 voldoet niet aan de 
huidige eisen en moet ook om die reden worden geactualiseerd.  
 
Ten behoeve van het plan is onder meer een natuurtoets nodig. Het betreft het uitvoeren van 
een natuuronderzoek naar de mogelijke effecten van deze plannen op Natura 2000-
gebieden Veluwe en Veluwerandmeren, alsmede een toetsing in het kader van de Flora- en 
faunawet (FF-wet). Tevens dient een beoordeling uitgevoerd worden van de effecten op de 
doelen van de EHS. Eind 2012 is een algemene quick-scan uitgevoerd naar de te verwach-
ten effecten (Natuurtoets BP Tonselse Veld Ermelo, 2012133 okt.13-v3 d.d. 25 oktober 
2013). 
 
Inmiddels zijn de plannen verder ingevuld en is overleg gevoerd met de bewoners over hun 
wensen en plannen. Op basis van de bekende plannen is Adviesbureau Groenewold Milieu 
& Natuur gevraagd voor deze deelplannen per adres een natuurtoets (quick-scan) uit te 
voeren. Op basis van de meest recente ontwikkelingen is besloten een aantal percelen aan 
de Haspel uit het plan te halen. Hiervoor zal separaat een procedure worden doorlopen. 
 

2 Beschrijving situatie: 

2.1 Beschrijving gebied  

Het Tonselse Veld ligt ten noorden 
van Ermelo.  Het plangebied wordt 
begrensd door de Harderwijkerweg 
aan de westzijde en de Jacob 
Catslaan en de Staringlaan aan de 
zuidzijde. De gemeentegrens met 
Harderwijk vormt de begrenzing aan 
de noord- en oostzijde.  
 
In het gebied het Tonselse Veld 
waren vroeger een aantal pluim-
veehouderijen aanwezig. Dat is in 
de huidige situatie in een groot deel 
van het gebied niet meer zo. Door 
de vele wijzigingen is een gebied 
ontstaan met een groot aantal 
functies vlak bij elkaar (natuur, 
woningbouw, agrarische functies, 
bedrijvigheid en recreatie) met 
mogelijk conflicterende belangen. 
 
Het plangebied grenst aan en omvat delen van Natura2000 gebied Veluwe en daarmee ook 
aan de Ecologische Hoofdstructuur.  
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Dit is weergegeven in de figuur hieronder en in de Bijlagen. 

 

2.2 Relevante wetgeving 

In verband met de Flora- en Faunawet en de geldende regelgeving op basis van de Natuur-
beschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is het noodzakelijk om 
vooraf te toetsen of ruimtelijke ingrepen en andere activiteiten niet strijdig zijn met aanwezige 
beschermde plant- en diersoorten of een beschermde leefomgeving. In het voorliggende 
onderzoek worden de consequenties in beeld gebracht van de beoogde plannen en vindt 
toetsing plaats.  
 
Als beschermde soorten aanwezig zijn is er mogelijk een ontheffing nodig op grond van 
artikel 75 van de Flora- en faunawet (3e, 5e en 6e lid, onderdeel c). Voor ruimtelijke ingrepen 
zijn de soorten ingedeeld in drie categorieën van bescherming (zgn. Tabel 1, 2 en 3 soorten). 
Als er alleen soorten leven zoals aangegeven in Tabel 1 (algemene soorten) is er meestal 
geen ontheffing nodig. Als er soorten leven zoals vermeld in Tabel 3 (zwaar beschermd) of 
Tabel 2 (overige soorten) is mogelijk een ontheffing vereist. In ieder geval is dan nader 
onderzoek noodzakelijk en meestal ook het treffen van mitigerende of compenserende 
maatregelen.  
 
Als door het treffen van maatregelen tijdens de werkzaamheden en na de realisatie van het 
project, wordt voorkomen dat er verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet worden 
overtreden én de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen komt niet in het geding, 
is er geen ontheffing nodig. In sommige gevallen is het raadzaam vooraf advies in te winnen 
bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van EL&I. 
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Als het plan invloed heeft op Natura 2000 gebied moet dit inzichtelijk worden gemaakt en is 
mogelijk een vergunning noodzakelijk. Op diverse adressen rust nog een agrarische 
bestemming en zijn nog dieren vergund. Onderdeel van diverse plannen betreft het stoppen 
met deze agrarische activiteiten, het afbreken van een aantal oude loodsen en het intrekken 
van de vergunning in ruil voor andere ontwikkelingen. Per saldo kan dit een positief effect 
hebben op de stikstofemissie. Dit is inzichtelijk gemaakt door voor de relevante percelen met 
het programma Aerius de stikstofemissie van de bestaande en de gewenste situatie te 
berekenen.  
 
Een samenvatting van de natuurwetgeving is weergegeven in Bijlage 4. 
 

2.3 Aanpak Natuurtoets 

Voorliggende quick-scan is gebaseerd op een bezoek van de door de gemeente opgegeven 
adressen, beschikbare gebiedskennis, verspreidingsgegevens en bekende ecologische 
principes. Hieruit moet blijken of en zo ja welke beschermde soorten in het plangebied 
voorkomen of kunnen voorkomen (Flora- en Faunawet - hoofdstuk 4). Verder is gekeken of 
de voorgenomen activiteiten invloed hebben op beschermde gebieden (Natuurbescher-
mingswet  en EHS - hoofdstuk 5). 
 
Als er effecten mogelijk zijn zal kort worden ingegaan op mogelijke mitigerende (verzachten-
de of inpassings-) en compenserende maatregelen. Ook op basis van de algemene zorg-
plicht kan het nodig zijn maatregelen te treffen.  
 

 
Procedure Natura2000 gebieden 
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3 Gewenste ontwikkelingen 
De gemeente wil dat het bestemmingsplan voor de komende 10 jaar ruimte biedt voor 
ontwikkeling. De zoekgebieden voor mogelijke ontwikkelingen zijn weergegeven op de 
visiekaart Tonselse Veld.  
 
De randvoorwaarden zijn als beleidsdoelstellingen opgenomen in de structuurvisie Ermelo 
2025 voor het Tonselse Veld en omvatten: 

 Handhaving van het bestaande open karakter van het gebied; 

 Vernieuwingen op basis van rood-voor-rood en landschappelijke versterking; 

 Versterking recreatie langs de randen; 

 Statige woon-werk functies in het groen langs N303; 

 Rekening houden met EHS en externe werking op Natura 2000 gebied Veluwe. 
 
De visiekaart gaat uit van zones. Grotere en intensiever bebouwing aan de westzijde van het 
gebied (zijde Harderwijkerweg) en naar het oosten toe steeds extensiever. Een zone voor 
wonen/werken/kantoor, voor bedrijvigheid, voor extensieve woonbebouwing in het groen en 
zones voor recreatie, groenstructuur en overige ontwikkelingen. 
 
De plannen vallen onder de definitie ‘ingreep in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting’ uit de FF-wet. Er geldt een vrijstelling van soorten uit Tabel 1 FF-wet. Een 
samenvatting van de natuurwetgeving is weergegeven in Bijlage 4. 
 

3.1 Bronnenonderzoek 

Het plangebied ligt in kilometerhokken x:171/y:480, x:172/y:480, x:171/y:481 en x:172/y:481 
Een eerste indruk van mogelijk aanwezige beschermde soorten geeft het Natuurloket 
(www.natuurloket.nl). De gemeente Ermelo heeft een abonnement op de Nationale Data-
bank Flora- en Fauna, waarvan een uitdraai is verkregen. De lijst omvat een aantal algeme-
ne en een aantal beschermde soorten. Algemeen voorkomende vogelsoorten zijn bijv. 
Boomkruiper, Roodborst, Heggemus, Grote bonte specht, Groene specht, Staartmees, 
Goudvink, Merel, Koolmees en Zwartkop. Vermelde roofvogels zijn Buizerd, Bosuil, Boom-
valk, Ransuil en Sperwer. Alle waarnemingen zijn al enige jaren oud. Verder zijn er enkele 
vermeldingen van Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger. 
 
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van in de regio voorkomende beschermde soorten 
is gebruik gemaakt van openbaar toegankelijke en betrouwbare bronnen, waaronder 
verspreidingsatlassen, recente artikelen en internetsites (zie literatuurlijst). 

3.2 Locatiebezoeken 

Tijdens een aantal locatiebezoeken in 2013 en 2014 zijn de aangegeven adressen onder-
zocht en zijn de plannen doorgenomen. Voor algemene gegevens m.b.t. de natuur zij 
verwezen naar de eerder genoemde quick-scan uit 2012. In de rapportage per adres zijn 
alleen de mogelijke aandachtspunten en soorten opgenomen. 
 
Deze bezoeken leveren overigens informatie over de op dat moment aanwezige soorten. 
Voor een compleet beeld is een meer uitgebreide inventarisatie nodig. Afhankelijk van de 
soortgroep kan dat een heel seizoen duren. Voor een complete inventarisatie zijn dan ook 
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meerdere bezoeken noodzakelijk (soms het jaar rond) en gelden per soortgroep standaard 
methoden. Om toch een goed beeld te krijgen van te verwachten soorten zijn  locatiebezoe-
ken wel van groot belang. Samen met beschikbare literatuurgegevens is dan toch een 
inschatting te maken van de geschiktheid van het plangebied voor mogelijk hier voorkomen-
de beschermde soorten. 

 

4 Effecten en specifieke aandachtspunten per mogelijke ontwikke-
ling (stand juni 2014)  

In dit hoofdstuk zijn aandachtspunten genoemd per mogelijke ontwikkeling. Van de gemeen-
te Ermelo is informatie verkregen van de gewenste ontwikkelingen (overzicht per mail d.d. 16 
januari 2014 en aanvulling 23 juli 2014).  
 
Deze informatie is als uitgangspunt genomen bij de bezoeken. In veel gevallen gaf de 
eigenaar aan dat de onderhandelingen nog gaande waren. Afhankelijk van de uitkomsten 
zou dat invloed kunnen hebben op de plannen. Maar in de meeste gevallen is vrij helder wat 
de gewenste ontwikkelingen inhouden en of er al dan geen opstallen moeten worden 
gesloopt. 
 
De bevindingen per perceel zijn weergegeven in Bijlage 2 en moeten worden gezien als een 
aanvulling op de hiervoor al genoemde eerdere quick-scan van het gebied uit 2012. 
 

4.1 Flora- en faunawet 

In het algemeen is te stellen dat de percelen rondom zijn afgerasterd, waardoor grotere 
zoogdieren (bijv. das) geen toegang hebben tot de percelen. Verder betreft het in bijna alle 
gevallen een bedrijfsbestemming. Daar waar bedrijven nog actief zijn is de natuurwaarde 
beperkt. Per saldo komt het er op neer dat er vanuit de Flora- en faunawet aandacht nodig is 
voor met name broedvogels en vleermuizen. Veel van de agrarische opstallen bestaan uit 
enkelsteens wanden en een ongeïsoleerd (asbest) dak. Veelal zijn de schuren open en in 
sommige situaties vervallen. De schuren zijn daarmee ongeschikt als vaste verblijfplaats 
voor vleermuizen. Een aantal percelen betreft oude eendenhouderijen. Deze schuren zijn 
destijds i.v.m de hygiëne vogelwerend uitgevoerd. De kans op beschermde nesten zoals van 
de huismus is daar dan ook niet groot.  
 
Nesten van roofvogels zoals de Buizerd en de Steenuil zijn jaarrond beschermd. Dergelijke 
vaste verblijfplaatsen zijn tijdens de quick-scan niet gevonden. Op twee avonden in het 
voorjaar 2014 is het gebied afgezocht naar territoria van de Steenuil en de Bosuil. Hierbij is 
gebruik gemaakt van geluidapparatuur. De Steenuil is niet waargenomen. Op één locatie ter 
hoogte van Eendenparkweg 27 is een mannetje Bosuil gehoord. 
 
Uit een aantal rondgangen in 2012, 2013 en 2014 is een aantal vleermuissoorten foerage-
rend waargenomen. Het gaat dan om de Gewone dwergvleermuis en de Laatvlieger door het 
hele gebied heen en op een enkele plaats de Ruige dwergvleermuis. Het is mogelijk en 
waarschijnlijk dat deze soorten ook verblijfplaatsen hebben in het gebied. Het valt buiten het 
kader van een quick-scan om de locaties conform het vleermuisprotocol uitputtend te 
onderzoeken. De te slopen gebouwen zijn in de regel echter niet geschikt als vaste verblijf-
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plaats. Daar waar dit niet met zekerheid is vast te stellen is een advies gegeven voor nader 
onderzoek, ingeval er sloopplannen bestaan.  
 
In het algemeen is het advies om bij sloop van opstallen en kap van grotere bomen uit te 
gaan van de voor alle soorten veilige periode van half augustus tot maart. 
 
Meer informatie en een beschrijving per perceel is weergegeven in Bijlage 2. 

4.2 Natuurbeschermingswet  

Voor wat betreft de effecten op beschermde gebieden is de ligging van het plan bepalend, 
alsmede de beoogde activiteiten. Er is één locatie met uitbreidingsplannen in Natura2000 
gebied (camping Haeghehorst). Het idee is de boscompensatie zoveel mogelijk elders in het 
totale bestemmingsplan mee te nemen en te realiseren of anders elders in de gemeente 
Ermelo. De bedrijven aan de Haspel 99-101, 123, 125 en 129 zijn vooralsnog uit het plan 
gehaald. Hiervoor zal een separate procedure worden gevolgd. 
 
Verder zal bij het doorgaan van alle plannen een aantal agrarische vergunningen actief door 
de vergunninghouders moeten worden ingetrokken. Dit heeft zonder meer een positief effect 
op de vergunde stikstofemissie. Met behulp van het programma Aerius is een berekening 
gemaakt van de totale effecten van het bestemmingsplan Tonselse Veld op de omliggende 
beschermde natuur en habitats. Aerius is ontwikkeld in het kader van de programmatische 
aanpak stikstofemissies (PAS), waarmee alle ontwikkelingen m.b.t. stikstof in natuurgebie-
den kunnen worden beheerd. Het Rijk hoopt hiermee de totale stikstofbelasting op natuurge-
bieden (welke nog steeds veel te hoog is) terug te kunnen brengen en toch ontwikkelingen 
niet onnodig te blokkeren. Aerius is nog niet formeel vrijgegeven, maar mag al wel worden 
ingezet voor het vergelijken van plannen. 
 
In Aerius is het mogelijk een tweetal varianten door te rekenen en te vergelijken. Voor dit 
plan zijn de bestaande situatie (situatie 1) en de gewenste situatie, na realisatie bestem-
mingsplan (situatie 2), in beeld gebracht. Voor de agrarische bedrijven is uitgegaan van de 
vigerende vergunningen. Deze hoeven niet per sé de huidige feitelijke situatie weer te geven 
omdat niet alle bedrijven momenteel dieren houden. De mogelijkheid tot het houden van 
dieren is echter dan wel aanwezig. 
 
Zoals te zien is in onderstaande tabel is er een duidelijke verschuiving van de stikstofemissie 
van stalemissies naar transport. Dat is ook logisch aangezien een aantal agrarische bedrij-
ven zal stoppen en in veel gevallen hiervoor o.a. opslag en stalling in de plaats komt. Per 
saldo heeft het bestemmingsplan dan een forse emissiereductie tot gevolg van ca. 2.500 kg 
NH3/jr en daarmee een afname van de depositie op alle omliggende natuurgebieden. 
 
Eén en ander is wel relatief aangezien het in de meeste gevallen een vergunningtechnische 
afname beteft. In de praktijk zijn veel agrarische bedrijven al overgestapt op andere vormen 
van bedrijvigheid (opslag, caravanstalling e.d.). Feit is wel dat met intrekken van de 
vergunning de gerealiseerde ammoniakreductie ook formeel kan worden vastgelegd. 
 
Boscompensatie en aandacht voor kwaliteitsverbetering resulteren per saldo in een 
vergroting van het bosareaal en een verlaging van de emissies op Natura2000 en EHS. De 
op diverse plaatsen geplande aanleg van houtwallen sluiten aan op beschermd 
natuurgebied. De houtwallen zorgen voor  meer variatie, schuil- en trekroutes voor 
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verschillende soorten. Uitvoering vraagt wel om een goede handhaving en monitoring van de 
uitvoering van de ruimtelijke plannen. 
 

 
 
 

4.3 EHS / GNN 

Naast toetsing op Natura2000 gebied vindt separaat een toetsing plaats op de Ecologische 
hoofdstructuur. Voor de EHS is door de provincie Gelderland een aantal criteria opgesteld 
waaraan wordt getoetst of een plan invloed heeft op de wezenlijke waarden en kenmerken 
van de EHS. Op 9 juli hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie en Omgevingsveror-
dening vastgesteld. De gebieden van de EHS zijn nu ondergebracht in het Gelders Natuur-
netwerk (GNN).  
 
Het provinciale beleid kent voor de ruimtelijke structuur van het GNN een aantal onderdelen, 
waaronder Landbouwontwikkelingsgebied, Verwevingsgebied, Extensiveringsgebied en  
Natuur en Landschap. In gebieden binnen het GNN zijn geen bestemmingen toegestaan 
welke de kernkwaliteiten significant aantasten. Wel nieuw is dat nieuwbouw binnen de 
begrenzing van het GNN per definitie als significant worden gezien, wegens verlies aan 
areaal. Er zijn specifieke regels voor groot- en kleinschalige ontwikkelingen.  
 
Het provinciale beleid kende voor de ruimtelijke structuur van de EHS drie onderdelen, te 
weten EHS-natuur, EHS-verweving en ecologische verbindingszones. Deze drie onderdelen 
zijn alle drie van belang voor behoud en herstel van de biodiversiteit, maar er gelden wel 
aparte beleidsregels. EHS-natuur is van belang voor specifieke soorten in natuurgebieden. 
De verbindingszones zijn belangrijk om gebieden met elkaar te verbinden en daarmee de 
versnippering tegen te gaan. EHS-verweving is bedoeld voor soorten die gebonden zijn aan 
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gebieden waarin veel natuurelementen en natuurkwaliteiten verweven zijn met agrarisch en 
ander gebruik van het cultuurlandschap.  
 
In het nieuwe beleid kent de provincie naast het GNN ook groene ontwikkelzones. Dat zijn 
zones die bestaat uit gebieden met andere functies dan natuur, die ruimtelijk verweven zijn 
met de natuur van de GNN en daar functioneel mee samenhangen, waarin wordt ingezet op 
versterking van de samenhang tussen inliggende en aangrenzende natuurgebieden.   
 

 
 
 
In de toelichting bij de Verordening staat: 
Binnen het Gelders Natuurnetwerk geldt de “nee, tenzij”-benadering. Dit houdt in dat 
bestemmingswijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van 
het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake 
is van redenen van groot openbaar belang. Tot groot openbaar belang wordt in ieder geval 
gerekend de veiligheid, de drinkwatervoorziening en de plaatsing van installaties voor 
winning, opslag of transport van gas. 
 
In de Groene Ontwikkelzones geldt het ja, mits.. principe. Bij de nieuwe werkwijze zal de 
provincie streng zijn op wat al natuur is en ruimer op die plekken waar ontwikkeling van 
kwaliteiten wenselijk is. Natuurbescherming zal meer plaatsvinden volgens een saldobena-
dering: ingrepen moeten per saldo over het geheel aan kwaliteiten een plus opleveren   
 
Initiatiefnemers van ingrepen binnen het GNN zullen de effecten van de ingreep op kernkwa-
liteiten en omgevingscondities moeten onderzoeken.  
 
De kernkwaliteiten van een bepaald gebied zijn gelijk aan de door Gedeputeerde Staten 
geformuleerde natuurdoelstellingen voor dat gebied. Het plangebied valt onder Gebied 90 
Ermelo Oost. De kernkwaliteiten zijn opgenomen in bijlage 1. Een aantal mogelijk relevante 
punten hiervan zijn hieronder weergegeven: 
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Kernkwaliteiten deelgebied natuur en landschap 

 Onderdeel van grootschalig aaneengesloten gebied van droge, voedselarme bossen, zand-
verstuivingen en heide 

 onderdeel van Natura 2000-gebied Veluwe met de bijbehorende habitats en soorten 

 groot wild: m.n. edelherten, wilde zwijnen 

 leefgebied das 

 leefgebied steenuil 

 enkele langgerekte ontginningsstroken nu vooral in gebruik voor recreatiebebouwing en instel-
lingen 

 ecosysteemdiensten: recreatie, rust, drinkwater 

 houtproductie 
 

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap GNN en GO 
 ontwikkeling oud bos en bosranden en overgangen naar heide en cultuurgrond 

 ontwikkeling leefgebieden voor groot wild 
 

In dit geval liggen de planlocaties in verwevingsgebied en buiten de begrenzing van het 
GNN, met uitzondering van de geplande uitbreiding van camping De Haeghehorst.  
 
Het beleid ten aanzien van de EHS-gebieden is grotendeels hetzelfde.  
 
Wel is in de verordening een nieuw onderscheid gemaakt, te weten:  
a. nieuwbouw/nieuwvestiging in GNN:   
 Per definitie significante effecten door oppervlakteverlies. Ontwikkeling kan alleen 
 doorgaan met een goede motivering omtrent het ontbreken van alternatieven, groot 
 openbaar belang, mitigatie en compensatie.  
b uitbreiding in het GNN   

Ontwikkeling kan alleen doorgaan met toepassing van de saldobenadering conform het 
huidige beleid. Er is dan steeds een oppervlakte niet-natuur (van het GO) nodig om een 
plan te maken dat per saldo positief uitpakt op alle kernkwaliteiten.   

 
Dit betekent dat voor de uitbreiding van camping De Haeghehorst nader onderzoek noodza-
kelijk is en in overleg met provincie en gemeente gezocht moet worden naar voldoende 
compensatie. 
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5 Conclusies en aanbevelingen  

5.1 Algemeen 

Verschillende soorten planten, dieren worden beschermd in de Flora- en faunawet. De 
Natuurbeschermingswet 1998 beoogt vooral gevoelige gebieden te beschermen. Ten 
behoeve hiervan zijn, op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn, speciale beschermingsge-
bieden aangewezen. Een ruimtelijke ontwikkeling is alleen mogelijk als duidelijk is dat geen 
van de beschermde dieren wordt verontrust, dat de nesten, holen of andere verblijfsplaatsen 
niet worden vernield, beschadigd of verstoord en dat planten niet worden verwijderd van hun 
groeiplaats. Ook mogen door een ruimtelijke ontwikkeling geen significante negatieve 
effecten plaatsvinden op beschermde gebieden. In 2012 is voor het plangebied Tonselse 
Veld een quick-scan uitgevoerd.  
 
Nu de plannen meer zijn uitgewerkt heeft de gemeente opdracht gegeven voor een bodem-
onderzoek, archeologisch onderzoek en een quick-scan natuur per perceel. Het voorliggen-
de rapport betreft de natuurtoets per perceel en is een aanvulling op het in 2012 uitgevoerde 
onderzoek. 

5.2 Flora- en Faunawet 

Het bestemmingsplan is voor een groot deel conserverend. In het plan zijn diverse voor de 
Flora en Fauna gunstige ontwikkelingsmogelijkheden. Met name de groenzones/houtwallen 
welke beogen de diverse deelgebieden incl. bosgebieden met elkaar te verbinden. Ook het 
vervangen van agrarische bedrijvigheid door extensief wonen kan een gunstig effect hebben 
op de variatie in het gebied. Maar er zijn binnen het plangebied ook ontwikkelingen mogelijk 
die gevolgen kunnen hebben voor aanwezige soorten. Het betreft dan met name activiteiten 
waarbij sloop van bebouwing nodig is of de kap van grotere bomen.  
 
In dit rapport is aangegeven voor welke percelen en ontwikkelingen natuurwaarden in het 
geding zijn. Voor zover dat het geval is heeft dit met name betrekking op broedvogels en/of 
vleermuizen. Ook is aangegeven wanneer nader onderzoek wenselijk wordt geacht. 
 
In het plangebied zijn jaarrond beschermde soorten aanwezig, bijvoorbeeld de Huismus en 
de Bosuil. De Eekhoorn is bewoner van het gebied. Daarnaast gebruiken de Gewone 
dwergvleermuis en de Laatvlieger bijna het gehele plangebied als foerageergebied. De 
Ruige dwergvleermuis is ook in het gebied aanwezig. Ingeval voor een ontwikkeling bebou-
wing wordt gesloopt of bomen worden gekapt is nader onderzoek noodzakelijk naar verblijf-
plaatsen en/of de aanwezigheid van en gevolgen voor deze soorten. Als er verblijfplaatsen 
aanwezig zijn of kunnen zijn dient door een ter zake deskundige onderzoek plaats te vinden 
of mitigerende en/of compenserende maatregelen mogelijk en uitvoerbaar zijn. Uitstel van de 
actie tot een gunstig moment kan ook een maatregel zijn.  
 
Het plangebied behoort tot het foerageergebied van de Zwarte specht en mogelijk ook dat 
van de Wespendief. Voordat eventuele kap van bomen in bosgebied plaats kan vinden moet 
uit nader onderzoek blijken dat deze soorten hiervan geen nadeel ondervinden. 
 
Als er nesten van de Huismus verdwijnen door realisatie van de plannen is het aanbieden 
van vervangende nestruimte als mitigerende maatregel noodzakelijk. Te denken valt aan 
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alternatieve nestgelegenheden in of aan de nieuw te bouwen bedrijfspanden. Dit kan 
afhankelijk van het type bouw vrij eenvoudig door middel van het plaatsen van speciale 
mussenpannen of mussenflats (nestkasten). Formeel is bij het vernietigen van huismusnes-
ten een ontheffing FF-wet noodzakelijk. 
 
Voor vleermuizen is de beste tijd voor sloop of kap direct ná de overwinteringsperiode (half 
maart tot en met april) of net vóór de overwinteringsperiode (september- half november). In 
combinatie met het broedseizoen is dan de periode vóór de overwintering het meest 
geschikt.  
 
Door het uitvoeren van bovenstaande maatregelen in combinatie met het zorgvuldig 
handelen wordt de functionaliteit van beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen gegaran-
deerd en vindt geen overtreding plaats van de verbodsbepalingen van art. 11 Flora- en 
Faunawet.  

5.3 Natuurbeschermingswet 

Op basis van de verwevenheid van het plangebied met Natura2000 gebied Veluwe is niet 
zonder meer te concluderen dat de ontwikkelingsmogelijkheden geen negatieve invloed 
hebben. Het uitgangspunt is in de basis wel gunstig te noemen, te weten realisatie van 
groene verbindingszones tussen de verschillende functies, wijziging van agrarische functies 
naar extensief wonen e.d. Het hangt echter van de details en de specifieke invulling af of 
negatieve gevolgen zullen of kunnen optreden. Zo zal bij de aanleg van houtwallen aandacht 
moeten zijn voor voldoende breedte(6-10m) en variatie in struik en boomlaag. 
 
Specifieke ontwikkelingen vragen op voorhand om nader onderzoek, zoals de uitbreiding van 
camping de Haeghehorst aan de zuidoostzijde of een goed inpassingsplan, zoals het 
landschappelijk wonen aan de oostzijde van de Eendenparkweg. De realisatie van verbin-
dingszones tussen de Haspel en de grens met de gemeente Harderwijk kan mits goed 
uitgevoerd een positief effect hebben op diverse soorten en bovendien bijdragen aan de 
doelstelling van de EHS/het GNN tot betere onderlinge samenhang tussen deelgebieden.  
 
Een paar doelsoorten van Natura2000 gebied de Veluwe, te weten de Zwarte specht en de 
Wespendief hebben een groot leefgebied. Beide soorten kunnen het gebied gebruiken als 
foerageergebied en mogelijk als nestgebied. Beide soorten zijn gevoelig voor verstoring, 
geluid, licht en verlies aan oppervlak. In ieder geval dient bij verlies aan oppervlak nader 
onderzoek plaats te vinden naar eventuele significante effecten op de specifieke natuur-
waarden en instandhoudingsdoelstellingen. Dit geldt met name voor de in Natura2000 
gebied geplande uitbreiding. 
 
De voorgenomen uitbreiding van camping de Haeghehorst ligt in Natura2000 gebied en heeft 
daarmee per definitie een areaalverlies van de Zwarte specht en de Wespendief. Dit verlies 
wordt gecompenseerd met boscompensatie van vergelijkbare kwaliteit elders in het totale 
plan Tonselse Veld of de gemeente Ermelo, waarbij een toeslag geldt van 33 of 66%, 
afhankelijk van de leeftijd van het bos.  
 
Uit een berekening van de totaaleffecten van het plan op de vergunde stikstofemissie blijkt 
dat deze afneemt (ca. 2.500 kg/jr), met name door het intrekken van een aantal agrarische 
vergunningen. 
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5.4 EHS / GNN 

Het plan heeft deels betrekking op gronden in en rond de begrenzing van de EHS. Deze 
loopt gelijk aan Natura2000 gebied. Op basis van de totale ontwikkelingen binnen het 
plangebied is de verwachting dat het totale effect gunstig zal zijn. Voor specifieke ontwikke-
lingen (uitbreiding Haeghehorst-Fazantlaan 4) zal nader onderzoek moeten uitwijzen of er 
negatieve invloed is op de wezenlijke waarden en kenmerken van het EHS-gebied Veluwe. 
Dit geldt met name voor de direct aan de EHS grenzende percelen. Voor uitbreiding van de 
camping zijn compenserende (bosgebied) en mitigerende maatregelen (verlichting, versto-
ring, behoud monumentale bomen) nodig. Voor het landelijk wonen is enige aandacht 
gewenst gericht op het voorkomen van lichtverstoring. De provincie is bevoegd gezag m.b.t. 
Natura2000 en de EHS/GNN 
 

5.5 Voorbehoud en zorgplicht 

De voorliggende nquick-scan is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuur-
onderzoek en een aantal verkennende terreinbezoeken. Om de risico’s op verstoring van 
beschermde soorten op het werkterrein te minimaliseren, wordt aanbevolen om voorafgaand 
aan de werkzaamheden het terrein te controleren op de aanwezigheid van beschermde 
soorten.  
 
Voor alle beschermde soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de onthef-
fingsplicht, geldt wel een zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 2 Flora- en faunawet). 
 
Deze zorgplicht houdt in dat een initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade 
aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om het voorkómen van verontrusting of verstoring in de kwetsbare perioden 
zoals de broed-/voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. 
 
De kwetsbare perioden verschillen deels per soortgroep. Als ‘veilige’ periode voor alle 
groepen geldt in het algemeen de periode van half augustus tot half november. De voortplan-
tingstijd is dan achter de rug en dieren zoals vleermuizen, overige zoogdieren en amfibieën 
zijn nog niet in winterslaap. Indien een plangebied in die periode bouwrijp wordt gemaakt, 
geeft realisatie gedurende het winterseizoen en het daarop volgende voorjaar meestal geen 
problemen. Vaak is het voldoende rekening te houden met de broedtijd (15 maart-15 juli). 
Voor de Huismus dient rekening te worden gehouden met het feit dat de soort tot augustus 
jongen kan hebben. 
 
Als bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de kwetsbare perioden 
van beschermde soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd onge-
schikt is als leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld vegetatie gedurende het 
groeiseizoen kort gemaaid worden, of kunnen bomen buiten het broedseizoen worden 
gekapt, zodat er geen vogels gaan broeden. 
 
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden waarge-
nomen dienen maatregelen te worden genomen om schade aan deze individuen zo veel 
mogelijk te voorkomen (bijvoorbeeld wegvangen en verplaatsen). Formeel is hiervoor dan 
wel eerst een ontheffing Flora- en Faunawet noodzakelijk.  
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Bij het aantoonbaar uitvoeren van werkzaamheden volgens een door de Minister goedge-
keurde gedragscode de behoeft geen vrijstelling te worden aangevraagd bij de aanwezigheid 
van vogels of soorten uit Tabel 2 van de Flora- en Faunawet. 

6 Aanbevelingen 
 
Flora- en faunawet 
1. Bij de totale realisatie van het bestemmingsplan, waaronder verplaatsing van bedrijvig-

heid richting Harderwijkerweg, landschappelijke inpassing bedrijven en aanleg van diver-
se groene verbindingszones zijn de gevolgen voor de natuur overwegend positief. 

2. Uitvoering van werkzaamheden (met name sloop van gebouwen, kap grotere bomen,  
verwijderen opslagen en het bouwrijp maken) laten plaatsvinden buiten de broedperiode 
lopend van 15 maart-15 augustus. Overigens mogen ook eventuele vroege of late legsels 
niet worden verstoord. 

3. Bij uitvoering van de werkzaamheden altijd invulling geven aan de algemene ‘algemene 
zorgplicht’ (art. 2 Flora- en Faunawet), wat inhoudt dat de initiatiefnemer passende maat-
regelen neemt om schade aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te 
beperken. 

4. Werkzaamheden bij voorkeur uitvoeren conform een door de Minister goedgekeurde 
Gedragscode Flora- en Faunawet. 

5. Bij de eventuele sloop van gebouwen of de kap van grotere bomen nader onderzoek 
doen naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen, vogels (huismus, roof-
vogels), eekhoorns en andere beschermde soorten. Als beschermde soorten aanwezig 
zijn moet eerst blijken dat de werkzaamheden niet leiden tot negatieve effecten. Waar-
schijnlijk zijn nader onderzoek, een ontheffing FF-wet en maatregelen nodig, voordat de 
werkzaamheden mogen worden uitgevoerd.  

6. Door het uitvoeren van bovenbedoelde maatregelen, wordt voorkomen dat er verbods-
bepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet worden overtreden. Een 
ontheffing voor het bestemmingsplan is in dit stadium niet nodig.  

 
Natura2000 en EHS/GNN 
7. Daar waar ontwikkelingen liggen in of direct grenzen aan Natura2000 gebied, zoals 

zoekzone camping De Haegehorst, zijn mogelijk negatieve gevolgen te verwachten op 
met name Zwarte specht en Wespendief. Hiervoor is nader onderzoek nodig. 

8. Voor de Haeghehorst geldt een compensatieverplichting (deel factor 133% en deel 
166%) en een kwaliteitsimpuls (factor 5). Het is de bedoeling de compensatie zoveel 
mogelijk binnen het BP Tonselse Veld en het grondgebied van de gemeente Ermelo op 
te lossen. Voor de uitbreiding is een Nbwet vergunning nodig en een beschikking EHS 
(overleg provincie Gelderland en gemeente Ermelo). 

9. Een aantal ontwikkelingen heeft mogelijk effect op de stikstofdepositie van beschermde 
habitats. Dit kan positief zijn (intrekken agrarische vergunningen, verplaatsen richting 
Harderwijkerweg) of negatief (uitbreiding bedrijf, meer verkeer e.d.). Per saldo is er een 
afname berekend van 2.500 kg ammoniak per jaar. De betrokken agrarische vergunnin-
gen moeten dan wel actief worden ingetrokken. 
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Bijlagen: 
1. Overzicht situatie 
2.  Uitkomsten natuurwaarden per perceel 
3.  Waarnemingskaart vleermuizen 
4. Samenvatting natuurwetgeving 
5. Natura 2000 gebied Veluwe 
6. Wezenlijke waarden en kenmerken EHS 



   

 

Bijlage 1: Overzicht situatie 
 



   

 

Ligging plangebied  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Ligging beoordeelde percelen 



   

 

 
Ligging plangebied t.o.v. Natura2000 en EHS 

 

 
 

 
Topografie plangebied en ligging Natura2000 gebied Veluwe (onder) 



   

 

Informatie kaarten provincie Gelderland 

 
 
90 Ermelo oost 

Kernkwaliteiten deelgebied natuur en landschap 
 Onderdeel van grootschalig aaneengesloten gebied van droge, voedselarme bossen, zandverstuivingen en heide 

 onderdeel van Nationaal Landschap Veluwe 

 onderdeel van Natura 2000-gebied Veluwe met de bijbehorende habitats en soorten groot wild: m.n. edelherten, wilde zwijnen 

 leefgebied das 

 leefgebied steenuil 

 grenst aan Grote Eenheid Natuur Beekhuizer Zand, Hulshorster Zand en Hierdense Beek (noordoostelijk van N302) 

 enkele langgerekte ontginningsstroken nu vooral in gebruik voor recreatiebebouwing en instellingen cultuurhistorische waarden 
van o.m. grafheuvels, oude ontginningen en boerderijen, 

 abiotiek: aardkundige waarden, kwel, bodem, grondwaterreservoir 

 ecosysteemdiensten: recreatie, rust, drinkwater 

 houtproductie 

 alle door de Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet beschermde soorten en hun leefgebieden in dit deelgebied 
 

Aardkundige waarden 
Beekhuizer en Hulshorsterzand e.o.; Galgenberg; Stuwwal van de noordwestelijke Veluwe 
 

Waardevol open gebied of verkaveling 
- 

Parel 
- 

Natte landnatuur 
- 

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap GNN (omvorming, natuurontwikkeling) 
 ontwikkeling oud bos en bosranden en overgangen naar heide en cultuurgrond 

 ontwikkeling biotopen voor reptielen 

 ontwikkeling leefgebieden voor groot wild 

 ontwikkeling uitwisseling met de omgeving en vermindering barrièrewerking bebouwing, N302, N303 en A28 

 ontwikkeling cultuurhistorische patronen en beheersvormen 
 

Ontwikkelingsdoelen natuur en landschap Groene Ontwikkelingszone 
 ontwikkeling oud bos en bosranden en overgangen naar heide en cultuurgrond 

 ontwikkeling biotopen voor reptielen 

 ontwikkeling leefgebieden voor groot wild 

 ontwikkeling uitwisseling met de omgeving en vermindering barrièrewerking bebouwing, N302, N303 en A28 

 ontwikkeling cultuurhistorische patronen en beheersvormen 



   

 

 

Ecologische verbindingen met evz-model 
- 

 
Bostypen 

 
 
Kwetsbare gebieden ammoniak 

 
 

Dennen-, eiken-, beukenbos 

Droog bos met productie 



   

 

Bijlage 2 
 

Uitkomsten quick-scan per perceel 
 
 
 
 

Samenvattende Tabel 
 
 

Per perceel: Losse Bijlage 
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Tabel: Samenvatting uitkomst quick-scan natuur percelen BP Tonselse Veld Ermelo 
 

Adres Plannen Uitkomst Quick-scan Opmerkingen 

Eendenparkweg 25 
 

Sloop loodsen en reali-
satie 3 woningen 

Slopen en bouwrijp maken buiten de broedtijd (FF-wet) 
Geen nader onderzoek nodig bij inplanten strook bos (10m breed) grens 
NO zijde (mogelijke verstoringseffecten EHS/Natura2000). Zonder af-
schermende bosstrook onderzoek op effecten EHS/Natura2000 te over-
wegen (Nb-wet). 

Ammoniakreductie 1.406 
kg/jr 

Eendenparkweg 27 
 

Slopen loodsen en reali-
satie 3-4 woningen 

Slopen en bouwrijp maken buiten de broedtijd (FF-wet) 
Geen negatieve effecten op Natura2000/EHS 
Nader onderzoek niet nodig 

Combinatie met Epw 29 

Eendenparkweg 29 
 

Slopen paardenstal en 
realisatie kleinere stal.  

Inplanten/aanleggen houtwal langs erfgrens. 
Slopen stal buiten broedtijd (FF-wet) 
Geen effecten op Natura2000/EHS 
Nader onderzoek niet nodig  

Combinatie met Epw 27 

Eendenparkweg 42 
 

Sloop eendenschuren 
en realisatie 4 woningen 
en houtwal 

Slopen stallen buiten broedtijd (FF-wet) 
Effecten op Natura2000/EHS positief vanwege ammoniakreductie. 
Nader onderzoek niet nodig. 

Ammoniakreductie 965 
kg/jr 

Fazantlaan 4 
Camping Haeghehorst 

Uitbreiding terrein 3 ha 
ten zuidoosten in Natu-
ra2000 en EHS/GNN 

Bosgebied waarde voor broedvogels, leefgebied eekhoorn, zwarte specht 
en wespendief. Nesten hiervan bij 2 bezoeken niet aangetroffen. Uitbrei-
ding realiseren buiten broedseizoen (FF-wet) 
Uitbreiding ligt binnen Natura2000 en EHS/GNN. NBwet: areaalverlies 
zwarte specht en wespendief. Compensatie oppervlak en kwaliteit deels in 
BP Tonselse Veld deels in gemeente Ermelo (boscompensatie toeslag 
deels 133%, deels 166%). Kwaliteitsverbetering tbv GNN: maatregelen  
factor 5.  
Nader onderzoek  /  uitwerking compensatie NBwet en EHS/GNN 

Nader onderzoek nodig 
 
Nbwet vergunning nodig 
 
Ontheffing EHS/GNN 
waarschijnlijk nodig 
 
Boscompensatie 

 Realisatie bosparkeer-
terrein noordwest  
(ca. 2.500m2) 

Buiten Natura2000 en EHS. Bosgebied waarde voor broedvogels, leefge-
bied eekhoorn. Nesten hiervan bij 2 bezoeken niet aangetroffen. Boscom-
pensatie Boswet 130% : 3.250 m2. Kappen buiten broedseizoen en na 
check holtes.  

Onderzoek voorafgaand 
aan kap. Mogelijk onthef-
fing FF indien holtes of 
nesten bezet. 
Geen effect op Natu-
ra200 en EHS/GNN 

Harderwijkerweg 132 
 

Slopen oude eenden-
stallen en herbouw 
loodsen 

Geen beschermde soorten aangetroffen – wel mogelijk vaste verblijfplaats 
steenuil. Slopen buiten de broedtijd. Check verblijfplaatsen steenuil en 
vleermuizen (FFwet) 
Geen effecten op Natura2000 en EHS 

Nader onderzoek steen-
uil  - ook omliggende 
percelen meenemen 



 

Samenvattende tabel v4.doc 2 Versie 3 november 2014 

Adres Plannen Uitkomst Quick-scan Opmerkingen 

Harderwijkerweg 134A Buitenopslag en opslag 
in oude schuurtjes ver-
wijderen en plaatsen 
nieuwe loods 

Huismus aanwezig in plangebied – geen nesten gevonden. 
Aandacht voor eventuele nesten bij sloop – bij aantreffen vervangende 
nesten aanbieden. Slopen buiten de broedtijd. 
Geen effecten op Natura2000 en EHS 

Slopen schuurtjes buiten 
broedtijd 

Harderwijkerweg 134c 
(combi met Hww134) 

Splitsing perceel – bouw 
2e bedrijfswoning 

Huismus aangetroffen, maar geen nesten in de loodsen gevonden (vo-
gelwerende bouw). Bij eventuele sloop in de toekomst checken en bij 
aantreffen compenseren met mussenflat (formeel ontheffing FF-wet) 
Geen effecten op Natura2000 en EHS 
Nader onderzoek vooralsnog niet nodig 

Vooralsnog geen plan-
nen tot sloop 

Harderwijkerweg 134 
(Combi met Hww 134C) 

Splitsing perceel – bouw 
2e bedrijfswoning 

Huismus aangetroffen, maar geen nesten in de loodsen gevonden (vo-
gelwerende bouw). Bij eventuele sloop in de toekomst checken en bij 
aantreffen compenseren met mussenflat (formeel ontheffing FF-wet). 
Geen effecten op Natura2000 en EHS 
Nader onderzoek vooralsnog niet nodig 

Vooralsnog geen plan-
nen tot sloop 

Harderwijkerweg 136 
 

Kap groot deel bospe-
ceel, realisatie 2 kan-
toorpanden en parkeren 
in groen 

Waarde als broedgebied – potentiële bomen voor Grote bonte specht en 
Boomklever aanwezig (cat. 5 soorten). Geen nesten roofvogels en eek-
hoorns aangetroffen. Kappen en verwijderen vegetatie buiten broedsei-
zoen. Bij kap grotere bomen  (Ø > 20cm) checken op holtes. Boscompen-
satie ca. 5.900 m2 (25% ouder dan 25 jaar, rest jonger). 
Geen effecten op Natura 2000/EHS 
Nader onderzoek niet nodig 

Onderzoek voorafgaand 
aan kap.  
Mogelijk ontheffing FF 
indien holtes of nesten 
bezet  
 
Boscompensatie 

Harderwijkerweg 138 Slopen schuur, bouwen  
loodsen (opslag), aanleg 
ontsluitingsweg 

Terrein zelf geen geschermde soorten aangetroffen of te verwachten. 
Aanleg ontsluitingsweg op terrein Hww136 buiten broedseizoen (uitvoe-
ring: sept-feb.) – boscompensatie berekend bij Hww. 136.  
Geen effecten op Natura2000/EHS 
Nader onderzoek niet nodig 

 

Harderwijkerweg 182 
 

Slopen div. opstallen en 
realisatie nieuwe woning 

Huismus aangetroffen  op perceel (geen nesten in schuren gevonden). Bij 
toekomstige sloop checken op nesten huismus en bij aantreffen compen-
seren met mussenflat (formeel ontheffing FF-wet) 
Geen effecten op Natura2000 en EHS.  
Nader onderzoek vooralsnog niet nodig 

Ammoniak van 57 naar 
20 kg/jr. 

Harderwijkerweg 188 
 

Slopen bedrijfsdeel 
(schuur) en realiseren 
nieuwe woning 

Geen beschermde soorten aangetroffen of te verwachten (FF-wet) 
Geen effecten op natura2000/EHS 
Nader onderzoek niet nodig 
 
 
 

 



 

Samenvattende tabel v4.doc 3 Versie 3 november 2014 

Adres Plannen Uitkomst Quick-scan Opmerkingen 

Harderwijkerweg 208 
 

Braakliggend terrein – 
wijzigingsbevoegdheid 2 
woningen en fietspad 

Geen beschermde soorten aangetroffen of te verwachten behoudens 
broedvogels (FF-wet). Bouwrijp maken buiten broedseizoen 
Geen effecten op Natura2000 / EHS 
Nader onderzoek niet nodig 

 

Harderwijkerweg 242 
 

Slopen diverse opstal-
len. Realisatie kantoor-
gebouw en 7 woningen 

Huismus in gebied aangetroffen. Te slopen gebouwen mogelijk nesten 
huismus en/of verblijfplaatsen vleermuizen. Vóór toekomstige sloop chec-
ken op nesten huismus en bij aantreffen compenseren met mussenflat 
(formeel ontheffing FF-wet). Vóór sloop checken op verblijfplaatsen 
vleermuizen – bij aantreffen ontheffing FF-wet noodzakelijk. 
Geen effecten op Natura2000 en EHS 
Nader onderzoek nesten huismus en vleermuizen 

Nader onderzoek wense-
lijk 

Haspel 121 
 

Handhaven bestaande 
situatie – uitbreiden 
loods (paar meter ivm 
droge opslag voer) 

Verlengen loods niet tijdens broedseizoen (boerenzwaluw). Uitvoeren 
tussen augustus en maart (FF-wet) 
Geen effecten op Natura2000 / EHS 
Inrichting grensstrook met Haspel 99-101 nog niet definitief 
Nader onderzoek niet nodig 
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Locatiebezoek  : Eendenparkweg 25 

Datum : 4 april 2014 

 

 

Beschrijving perceel 

Betreft een (voormalige) eendenhouderij met een aantal schuren en weilanden. De eenden 

worden al enige tijd niet meer gehouden en de loodsen en weilanden worden verhuurd voor 

diverse activiteiten (werkplaats, paarden e.d.). Bedoeling is een drietal loodsen te slopen en 

een drietal woningen met bijgebouwen te realiseren. De bestaande woning blijft 

gehandhaafd. Komende tijd wordt nog asbest uit de bodem verder gesaneerd 

 

Agrarische vergunning 

Op het perceel rust een agrarische bestemming en een vergunning voor 10.000 eenden en 

350 varkens. Deze zal bij realisatie van de plannen worden ingetrokken (1.415 kg 

ammoniak/jaar). Een plan voor 3 woningen geeft 9 kg NH4/jaar. 

 

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Gehoord of gezien tijdens bezoek: Tjiftjaf, zwartkop, buizerd, huismus, vink, pimpelmees, 

koolmees, wild zwijn (sporen), dagpauwoog, holletjes veldmuis. Bemest weiland met o.a. 

paardenbloem, reigersbek, smalle weegbree. 

 

Aandachtspunten FF-wet 

Betreft een aantal loodsen in redelijke staat. Worden gebruikt voor opslag, werkplaats en 

t.b.v. paarden. Geen beschermde soorten aangetroffen of te verwachten, m.u.v. broedende 

vogels. Dakgoten e.d. in voormalige eendenstallen zijn afgesloten i.v.m. wering vogels 

vanwege de eenden. Kans op nesten is vrij klein. Huismus is gezien op perceel en bij de 

woning – woning blijft gehandhaafd. Aandacht voor nesten huismus. Nesten zijn in de te slo-

pen gebouwen niet aangetroffen. Nesten van de huismus zijn jaarrond beschermd. Als door 

de sloop dergelijke nesten verdwijnen dient hiervoor compensatie plaats te vinden. Dat kan 

bijv. door het ophangen van een mussenflat. Formeel is hiervoor dan een ontheffing vereist. 

Schuren ongeschikt als vaste verblijfplaats voor vleermuizen.  

 

Slopen buiten de broedtijd, dus bij voorkeur tussen half augustus en maart.  

 

Aandachtspunten Natura2000 en EHS 

De noordoostgrens van het perceel grenst 

aan Natura2000 gebied Veluwe, tevens 

EHS. Het betreft geen specifiek beschermd 

habitattype. Het intrekken van de agrari-

sche vergunning voor 10.000 eenden en 

350 varkens bedrijfsactiviteiten zal gunstig 

uitpakken voor de stikstofemissie. Wijziging 

van een agrarische naar een bestemming 

met wonen legt deze reductie verder vast. Een drietal woningen geeft wel wat meer kans op 

enige licht- en geluidverstoring. Gezien de afstand van de geplande woningen tot Natu-

ra2000 gebied van 90-120m en in relatie tot het huidige gebruik zal dit niet leiden tot extra 

verstoring. Er vindt geen aantasting van areaal plaats t.o.v. de bestaande situatie. 
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Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde plannen wordt nader onderzoek voor de 

FF-wet niet nodig geacht. Langs de rand van het weiland is een houtwal gepland. De aan-

plant hiervan kan de aansluiting met de EHS versterken. Aanbevolen wordt een voldoende 

breedte aan te houden. (6-10m).  

 

Gegevens gemeente Ermelo 
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Eendenparkweg 25 
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Locatiebezoek Eendenparkweg 27  (combinatie met Eendenparkweg 29) 

Datum : 4 april 2014 

 

Beschrijving perceel 

Betreft een voormalige eendenhouderij waarvan een aantal oude schuren nog staan. Verder 

groot weiland. Na de sloop van de schuren realisatie van 3 woningen. Mogelijk ontwikkeling 

gezamenlijk met buurman (Epw 29) en eventueel een vierde woning. Landschappelijke inpas-

sing en extra bos aan noordoostzijde. Perceel is omrasterd met gaas. In de nieuwe situatie 

wordt de achterste (noordoostelijke) strook als bos ingericht en komt een recreatieve fiets-

/wandelroute. 

 

Agrarische vergunning 

Ws nog agrarische bestemming – geen vergunde dieren meer. 

 

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Gaai, ekster, kauw, spreeuw, heggemus, huismus, koolmees, fitis, tjiftjaf, pimpelmees, graspie-

per, merel, houtduif, roodborst, reuzenbovist, oud vossenhol, paardenbloem, hondsdraf, brand-

netel, lidrus, smalle weegbree, fluitekruid, vogelmuur, ridderzuring, Grote kaardebol (Tabel 1 

soort). Volgens de buurman (Epw.29) is de Bosuil actief in de omgeving en heeft de Vos een 

aantal jaar geleden een burcht gehad op het perceel. Er zat destijds een gat in het hek.  

 

Aandachtspunten FF-wet 

Schuren zijn oud en open – niet geschikt als vast verblijf voor vleermuizen. Wel voor broedvo-

gels. Deze zijn nu niet aangetroffen – wel een enkel oud nest. Aandacht voor nesten huismus. 

De soort is in redelijk aantal aanwezig in het gebied. Nesten zijn in de te slopen gebouwen niet 

aangetroffen. Nesten van de huismus zijn jaarrond beschermd. Als door de sloop dergelijke 

nesten verdwijnen dient hiervoor compensatie plaats te vinden. Dat kan bijv. door het ophangen 

van een mussenflat. Formeel is hiervoor dan een ontheffing vereist. 

 

Verder is de grote kaardebol aangetroffen. Dit is een soort welke is opgenomen in Tabel 1. Bij 

activiteiten als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelin-

gen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet. Aan deze   

vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing te 

worden aangevraagd. Voor andere activiteiten dan hier boven genoemd is voor de soorten in 

tabel 1 wel een ontheffing nodig. Een ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan 

het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (zgn. lich-

te toets). In dit geval is sprake van een ruimtelijke ontwikkeling en geldt een vrijstelling. 

 

Slopen buiten de broedtijd, dus bij voorkeur tussen half augustus en maart.  

 

Aandachtspunten Natura2000 en EHS 

De noordoostgrens van het perceel grenst aan 

Natura2000 gebied Veluwe, tevens EHS. Het 

betreft geen specifiek beschermd habitattype. 

Het stoppen van de agrarische bedrijfsactivitei-

ten was gunstig voor de stikstofemissie. Wijzi-

ging van een agrarische naar een bestemming 

met wonen legt deze reductie verder vast. Een 

drietal woningen geeft wel meer kans op enige 

licht- en geluidverstoring. Door het aanplanten 
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van een voldoende brede bosstrook aan de noordoostzijde zijn deze effecten te mitigeren. Er 

vindt geen aantasting van oppervlak plaats t.o.v. de bestaande situatie.  

 

Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde plannen wordt nader onderzoek voor de FF-

wet of de NBwet niet nodig geacht. 

 

Gegevens gemeente Ermelo 
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Locatiebezoek  : Eendenparkweg 29 (in combinatie met Eendenparkweg 27) 

Datum : 4 april 2014 

 

Beschrijving perceel 

Er staat een oude loods/paardenstal op het perceel. Bedoeling is de stal te slopen en alleen 

een kleine stal over te houden. Inplanten/aanleggen houtwal langs erfgrens.  

Agrarische vergunning 

Geen  

 

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Gaai, ekster, kauw, spreeuw, heggemus, huismus, koolmees, fitis, tjiftjaf, pimpelmees, graspie-

per, merel, houtduif, grote bonte specht, boomklever en roodborst. Volgens de bewoner is de 

Bosuil actief in de omgeving. 

 

Aandachtspunten FF-wet 

Stal mogelijk broedplaats voor vogels. Er heeft vroeger wel eens een boerenzwaluw gebroed, 

maar momenteel niet. Er zijn ook geen nesten aangtroffen. Geen geschikt pand als vaste 

verblijfplaats voor vleermuizen.  

Slopen buiten de broedtijd, dus bij voorkeur tussen half augustus en maart.  

 

Aandachtspunten Natura2000 en EHS 

De noordoostgrens van het perceel grenst aan 

Natura2000 gebied Veluwe, tevens EHS. Het 

betreft geen specifiek beschermd habitattype. 

Het slopen van de bestaande stal en realisatie 

van een (kleinere) nieuwe heeft geen effect 

t.o.v. de bestaande situatie. Het is de bedoeling 

een houtwal aan te planten langs de zuidelijke 

perceelsgrens en de noordoostgrens. Daardoor zullen er geen negatieve, maar eerder positieve 

effecten zijn t.o.v. de bestaande situatie.  

 

Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde plannen wordt nader onderzoek voor de FF-

wet of de NBwet niet nodig geacht. 

 

Gegevens gemeente Ermelo 

Combinatie met Eendenparkweg 27 

 Achterste deel perceel als bos in te richten 

 Boscompensatie 3.600 m2 
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Locatiebezoek  : Eendenparkweg 42 

Datum : 4 april 2014 

 

Beschrijving 

Betreft voormalige eendenhouderij. Er zal hier een aantal oude opstallen verdwijnen en daar-

voor in de plaats mogelijkheid voor 4 woningen.  

Tevens is het de bedoeling een andere ontsluitingsweg aan te leggen op de Eendenparkweg 

t.b.v. ontsluiting Harderwijkerweg 132, 134A, 134B, 134C en 138. Maximaal 50 vrachtwagen en 

20 personenauto’s per dag. Perceel bestaat uit bemest weiland en is omrasterd. 

 

Agrarische vergunning 

Heeft agrarische bestemming en nog vergunning voor 5.000 eenden, i.e. 1.050 kg NH3/jaar. 

Hiervoor in de plaats 4 woningen i.e. plan + transport (85 kg ammoniak/jr).   

 

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Witte kwikstaart, ekster, pimpelmees 

 

Aandachtspunten FF-wet 

Te slopen schuren niet geschikt als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. Aandacht voor nesten 

huismus. De soort is in redelijk aantal aanwezig in het gebied. Nesten zijn in de te slopen ge-

bouwen niet aangetroffen. Nesten van de huismus zijn jaarrond beschermd. Als door de sloop 

dergelijke nesten verdwijnen dient hiervoor compensatie plaats te vinden. Dat kan bijv. door het 

ophangen van een mussenflat. Formeel is hiervoor dan een ontheffing vereist. 

 

Aandachtspunten Natura2000 en EHS 

Het perceel ligt op ca. 200m afstand van Natura2000 gebied Veluwe, tevens EHS. Het betreft 

geen specifiek beschermd habitattype. Het intrekken van de agrarische bedrijfsactiviteiten is 

gunstig voor de stikstofemissie. Het gaat hier om 5.000 eenden. Kans op verstoring en licht-

emissie is gezien de afstand en de tussenliggende bebouwing niet waarschijnlijk. Er is geen 

vergunning of ontheffing nodig. 

 

Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde plannen wordt nader onderzoek voor de FF-

wet of de NBwet niet nodig geacht. 

 

Gegevens gemeente Ermelo 
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Locatiebezoek  : Fazantlaan 4 Camping De Haeghehorst 

Datum : 14 maart en 5 mei 2014 

 

Beschrijving perceel 

Camping De Haeghehorst wil graag de parkeervoorzieningen verbeteren en toewerken naar 

grotere plaatsen. Aan de noordwestzijde van het terrein is de bedoeling een bosparkeerter-

rein te realiseren. Aan de zuid/zuidoostzijde is een uitbreiding oppervlak gepland van 3 ha. 

Bestaand terrein is ca. 6 ha. Zoekzone lag eerst richting westen maar nu heeft de gemeente 

een voorkeur voor richting oost, tot vlak bij weitje politiehonden.  

 

Boscompensatie wordt zoveel mogelijk binnen het totale BP Tonselse veld gezocht. Mocht 

dit onvoldoende zijn dan wordt compensatie elders binnen de gemeente gezocht. Dit moet bij 

de vaststelling van het BP Tonselse Veld geregeld zijn. Uitbreidingsplan volgt bestaande 

paden. Ondergroei wordt weggehaald, enige egalisatie, bomen blijven zoveel mogelijk staan, 

groene inpassing. 

 

Agrarische vergunning 

nee 

 

Tijdens bezoeken gehoord/gezien 

Tijdens bezoek gehoord/gezien: Zanglijster, Merel, Vink, Grote bonte specht, Boomkruiper, 

Roodborst, Boomklever, Staartmees en Fluiter. 

 

1 Uitbreiding terrein zuidoostzijde 
 

Aandachtspunten FF-wet 

De Eekhoorn is in het gebied aanwezig. Er zijn geen nesten of holtes in het geplande uitbrei-
dingsgebied aangetroffen gezien, maar bij eventuele realisatie moet wel nader worden 
onderzocht of er nieuwe nesten zijn gemaakt. Van de vleermuizen is de Gewone dwerg-
vleermuis en de Laatvlieger jagend waargenomen op en rond het terrein. De Ruige dwerg-
vleermuis is op enige afstand waargenomen. Gezien de grootte en samenstelling van het 
bosgebied ligt het niet direct in de verwachting dat er verblijfplaatsen van vleermuizen aan-
wezig zijn. Uitgesloten is het echter ook niet. Bij een eventuele uitbreiding van de camping 
zal dit bij kap van de grotere bomen wel uit nader onderzoek moeten blijken. Voor de foera-
geermogelijkheden van de vleermuizen maakt de uitbreiding weinig verschil. Ook nu wordt er 
gejaagd op het recreatieterrein zelf. Als beschermde soorten aanwezig zijn, is het opstellen 
en uitvoeren van een ecologisch werkprotocol noodzakelijk, voordat de uitvoering kan 
plaatsvinden. 
 
Nader bezoek en inventarisatie bosperceel: beschermde nesten van vogels (zwarte specht, 

roofvogels), vaste verblijfplaatsen van vleermuizen en zoogdieren (nesten/holtes eekhoorn, 

das, boommarter). Deze zijn bij de quick-scan niet aangetroffen en gezien de grootte van de 

bomen onwaarschijnlijk. Maar een nadere inventarisatie is wel aan te bevelen. Overigens 

blijven de meeste bomen gespaard in de plannen.    

 

Realisatie buiten de broedtijd, dus bij voorkeur tussen half augustus en maart.  
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Aandachtspunten Natura2000 en EHS/GNN 

Het geplande bosparkeerterrein ligt buiten 

Natura2000 en EHS. De gewenste uitbrei-

ding oppervlak aan de zuidoostzijde ligt in 

Natura2000 gebied Veluwe, tevens EHS. Dit 

laatste betekent per definitie areaalverlies, 

waarvoor compensatie nodig is.  

 
De Grote bonte specht en de Boomklever 
zijn hier gehoord en gezien. Er zijn geschik-
te nestbomen voor deze soorten. Nesten 
van deze soorten horen tot zgn. categorie 5. 
Deze nesten zijn alleen beschermd indien in de omgeving geen alternatieven voorhanden 
zijn. In deze situatie zijn voldoende alternatieven aanwezig in de omgeving en ook later op 
het terrein zelf. Volgens initiatiefnemen blijven veel bomen gehandhaafd, met name de 
grotere bomen. De Zwarte specht is niet waargenomen. De omvang van en het type bomen 
ter plaatse lijken niet geschikt als nestboom (te klein). Wel is het goed denkbaar en waar-
schijnlijk dat het bosgebied behoort tot het foerageergebied. Dit laatste geldt ook voor de 
Wespendief.  
 
Rondom het terrein zijn diverse cultuurplanten en storingsplanten aanwezig. Het is niet 
ondenkbaar dat na uitbreiding dit fenomeen weer gaat optreden. Uitbreiding van de camping 
geeft daarmee een verlies aan leefgebied, al is het qua oppervlak in relatie tot het foerageer-
gebied van beide soorten beperkt en waarschijnlijk niet significant. Voor de Wespendief geldt 
dat het plangebied theoretisch geschikt is als nestgebied. Gezien de leeftijd en samenstelling 
van het bos in de zoekruimte wordt die kans echter vrij klein ingeschat. In de huidige situatie 
wordt de omliggende rand op diverse plaatsen benut om tuinafval (takken e.d.) te storten.  
 
Het verlies aan foerageergebied van zowel de Zwarte specht als de Wespendief is een 
negatief effect. Voor het verlies aan areaal zal elders compensatie plaatsvinden. Hiervoor is 
wel nader onderzoek nodig. Als hieruit blijkt dat er geen significant effect is kan een vergun-
ning worden verleend. In de effectenindicator is aangegeven welke aspecten bij de verslech-
teringstoets nadere aandacht verdienen. 
 
Effectenindicator 
Overzicht effecten op soorten en/of habitattypen. 

     Een selectie is uitgevoerd op gebied 'Veluwe' en activiteit 'Landrecreatie'.  
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EHS/GNN 
Naast Natura2000 gebied is er ook een verlies aan gebied van de Ecologische Hoofdstruc-
tuur/Gelders Natuurnetwerk. Dit wordt separaat beoordeeld. Als de uitbreiding meer dan 100 
overnachtingsplekken betreft wordt dit voor de EHS/GNN als een relevante uitbreiding ge-
zien met mogelijk een significant effect. Gezien de bestaande recreatiedruk dient bij een 
dergelijke uitbreiding ook het verstoringsaspect nader te worden onderzocht. Te onder-
zoeken maatregelen zijn bijv. compensatie van het bosgebied (waarschijnlijk ook nodig voor 
de Boswet) en een aanpak vergelijkbaar met het groei- en krimp beleid. Maar ook mitigeren-
de maatregelen zijn mogelijk, zoals rekening houden met verlichting, bufferzone, behoud 
waardevolle bomen e.d.  
 
 
Conclusie zoekzone uitbreiding Haeghehorst 
De zoekzone ligt in Natura2000 gebied Veluwe, tevens EHS/GNN. De uitbreiding betekent, 
al is het beperkt, een verlies aan foerageergebied en mogelijk broedgebied van zowel de 
Wespendief als de Zwarte specht. Naar verwachting zijn de effecten niet groot al wordt  
verlies van areaal al snel gezien als significant. Hiervoor zijn compenserende maatregelen 
noodzakelijk. In ieder geval is het aanvragen van een vergunning Natuurbeschermingswet 
noodzakelijk.  
 
De gemeente heeft het uitbreidingsgebied beoordeeld als ca. 1 ha is waardevol oud bos met 

een leeftijd van 60-80 jaar en ca. 2 ha jonger bos. Hierbij hoort conform het provinciaal beleid 

een percentage boscompensatie van 166 resp. 133 procent. Dit betekent daarmee dat voor 

de geplande uitbreiding 4.32 ha boscompensatie nodig is. De beoogde gebieden moeten 

qua kwaliteit vergelijkbaar of beter zijn. In ieder geval zal de recreatiedruk al snel lager zijn. 

In een uit te voeren nader onderzoek zal e.e.a. in beeld moeten worden gebracht. 

 
Bij een uitbreiding vanaf 100 overnachtingsplaatsen dient ook het verstoringsaspect (licht en 
geluid) op de EHS nader te worden onderzocht. Er zijn in dat geval dan compenserende en 
mitigerende (verzachtende) maatregelen noodzakelijk.  
 

Daarnaast verlangt de provincie een kwaliteitsimpuls natuur waarbij een factor 5 wordt 

gehanteerd. Dat betekent bij 3 ha uitbreiding 15 ha kwaliteitsimpuls. Dit laatste nader in te 

vullen in overleg (provincie, gemeente, Haeghehorst, adviseur). Het plan is de boscompen-

satie zo mogelijk geheel binnen het BP Tonselseveld op te vangen. Daar waar voor andere 

percelen compensatie nodig is kan dit mogelijk door de Haeghehorst worden ingevuld. 

 
Verdere aandachtspunten zijn de 

uitstraling van licht en geluid aan de 

randen. 

 

Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de 

beoordeelde plannen is nader onder-

zoek nodig. Voor de FF-wet een nade-

re inventarisatie van beschermde 

verblijfplaatsen (nesten roofvogels, 

eekhoorn, holtes zwarte specht en 

vleermuizen). Uit een rondgang op 5 

mei 2014 zijn geen nesten van roofvo-

gels, eekhoorns en zwarte specht in 
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het gebied aangetroffen. Voor de Nbwet zal moeten worden aangetoond dat voldoende 

compensatiemogelijkheden beschikbaar zijn qua aantal ha en in vergelijkbare kwaliteit. Voor 

de EHS/GNN is een inpassingsplan nodig voor de randzone en in overleg met diverse partij-

en als invulling van de kwaliteitsimpuls. 

 

2 Parkeren in het groen  
Het geplande bosparkeerterrein bij de Haeghehorst 

betreft het een stuk bos bestaande uit Eik, Berk, Beuk, 

Grove den en ondergroei. Het stuk bos grenst aan de 

bedrijfswoning van de Haeghehorst. De bedoeling is wel 

zoveel mogelijk groen in en rondom het parkeerterrein 

te behouden. De auto’s parkeren nu in het hoogseizoen 

op de openbare weg langs de Fazantlaan (eigen waar-

neming). De Fazantlaan is foerageergebied voor Gewo-

ne dwergvleermuis en de Laatvlieger. Een groot deel 

van de Fazantlaan waar nu geparkeerd wordt ligt strak 

tegen Natura2000 gebied aan. Het totale aantal par-

keerbewegingen neemt in principe niet toe (uitbreiding 

betreft met name grotere plaatsen). Hiermee is het parkeren te zien als bestaand gebruik. 

Het beoogde parkeerterrein grenst pal aan de Harderwijkerweg en ligt feitelijk verder van de 

grens met Natura2000 dan de huidige situatie. Daarmee is er geen negatief effect op de 

waarden van Natura2000 te verwachten. Ook negatieve effecten op de EHS worden gezien 

de ligging niet verwacht. Ter plaatse van het beoogde parkeerterrein zijn verder geen be-

schermde soorten aangetroffen en geldt de algemene zorgplicht. Dat houdt o.a. in dat kap-

pen buiten het broedseizoen plaats vindt en voor de kap de bomen controleren op nesten 

van bijv. eekhoorn en bezette holtes.  

2.1 Boswet 

Wel is compensatie nodig conform de Richtlijn compensatie Natuur en Bos. Onder bos wordt 

dan verstaan: “gebieden met de bestemming bos en waarbij dat blijkt uit de doeleindenomschrijving; tevens 

alle houtopstanden en gronden die herplantplichtig zijn volgens criteria van de Boswet (minimaal 10 are of 20 

bomen in rijbeplanting) en bossen volgens dezelfde criteria binnen de bebouwde kom; bossen volgens dezelfde 

criteria binnen de bebouwde kom.”  

Het beoogde parkeerterrein zelf is ca. 2.500 m2 groot en is daarmee volgens de Boswet te 

zien als bos (ook als zodanig bestemd). In ieder geval zal het terrein groen worden ingepast. 

Afhankelijk van de categorie bos geldt een toeslagpercentage. Het gaat hier om grotendeels 

bos ouder dan 25 jaar (Cat. 2) met een toeslag van 30%. De herplantplicht bedraagt dan 

3.250 m2.  
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Locatiebezoek Haspel 121.doc 1 

Locatiebezoek  : Haspel 121 (in combinatie met Haspel 125) 

Datum : 14 april 2014 

 

Beschrijving perceel 

Betreft perceel met loods en weide voor paarden. Een aantal jaar geleden is er een combinatie-

vergunning gegeven samen met Haspel nr. 125: Op nr.121 mogen 24 paarden worden gehou-

den. Wens is dat bestemming hippische doeleinden wordt. Noordwestelijke strook met grens 

Haspel 99-101 wordt ingeplant. Geen plannen tot sloop. Wens de bestaande schuur nog iets te 

verlengen zodat de opslag droog kan staan. 

 

Agrarische vergunning 

Combinatie met Haspel 121: 24 paarden. Ammoniakberekening zie Haspel 121 (100 kg per 

jaar). Eigenaar wil deze rechten graag behouden. 

  

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Waarnemingen tijdens bezoek: Houtduif, Heggemus, Witte kwikstaart. Volgens de eigenaar 

zitten er jaarlijks 15-20 paartjes boerenzwaluw in de loods, boven de wasplaats. Hij laat de deur 

daarvoor altijd open staan.  

 

Aandachtspunten FF-wet 

Eventueel verlengen van de loods niet tijdens broedseizoen (boerenzwaluw), dus bij voorkeur 

tussen half augustus en maart. Verder geen wijzigingen.  

 

Aandachtspunten Natura2000 en EHS 

Geen wijzigingen t.o.v. bestaande situatie. Geen effecten. Er wordt nog wel een afstemming 

gemaakt met het aangrenzende perceel (99-101) voor aanleg van een houtwal/groenstrook en 

een paardenweide. 

 

Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde plannen wordt nader onderzoek voor de FF-

wet of de NBwet niet nodig geacht. 

 

Gegevens gemeente Ermelo 
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Locatiebezoek Harderwijkerweg 132.doc 1 

Locatiebezoek  : Harderwijkerweg 132 

Datum : 9 april 2014 

 

Beschrijving perceel 

Betreft voormalige eendenhouderij waarop nog wel agrarische bestemming rust, maar geen 
dieren meer zijn vergund. Nu verhuur voor opslag en transport. Bedoeling is dat dit perceel ook 
gaat ontsluiten via de Eendenparkweg op de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg. Sloop be-
staande opstallen (loodsen) en realisatie nieuwe loodsen met vrijhouden zone hoogspannings-
lijnen. Landschappelijke inpassing door bosstrook. In nieuwe loodsen ook weer opslag e.d., 
vergelijkbaar met huidige activiteiten. 
 

Agrarische vergunning 

Nee 

 

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Tijdens bezoek gezien of gehoord: heggemus, tjiftjaf, ekster, houtduif, spreeuw en huismus. 
Geen nesten huismus in voormalige eendenstallen of goten. Deze waren (en zijn) vogelwerend 
uitgevoerd i.v.m. hygiëne. 
 

Aandachtspunten FF-wet 

Tijdens de quick-scan geen bijzonderheden aangetroffen. Loodsen lijken niet geschikt als vaste 

verblijfplaats voor vleermuizen (eventueel check met batdetector). Wel aandacht voor eventuele 

nesten van de huismus (bij bezoek niet aangetroffen). De soort is in redelijk aantal aanwezig in 

het gebied. Nesten van de huismus zijn jaarrond beschermd. Als door de sloop dergelijke nes-

ten verdwijnen, dient hiervoor compensatie plaats te vinden. Dat kan bijv. door het ophangen 

van een mussenflat. Formeel is hiervoor dan een ontheffing vereist. In de zuidwesthoek van het 

terrein staat een vervallen schuur. Er is volgens een buurman regelmatig een kleine uil te zien 

en te horen. Dit betreft waarschijnlijk een steenuil. Na een aantal bezoeken is op 31 oktober 

2014 een steenuil waargenomen, 

roepend op het dak de noordelijke 

schuur en niet in de zuidelijke ver-

vallen schuur. De uil leek vanuit het 

perceel aan de noordzijde te ko-

men. Steenuilen hebben een vrij 

vast gebied van enkele honderden 

meters rond de nestplaats. Het lijkt 

dan ook waarschijnlijk dat het leef-

gebied meerdere adressen in het 

plangebied betreft. Nader onder-

zoek naar het leefgebied en een 

eventuele nestplaats is noodzake-

lijk. Als er een vaste verblijfplaats 

aanwezig is zijn waarschijnlijk 

maatregelen noodzakelijk en zal 

mogelijk een ontheffing FF-wet 

moeten worden aangevraagd.  
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Aandachtspunten Natura2000 en EHS  

Het perceel ligt op ca. 280m van Natura2000 

gebied Veluwe, tevens EHS. Het betreft geen 

specifiek beschermd habitattype. Gebruik na 

sloop en herbouw vergelijkbaar met huidige 

gebruik. Effecten van de nieuwe ontsluiting op 

de Eendenparkweg zijn bij Eendenparkweg 42 

beoordeeld. Het perceel wordt verder ook 

landschappelijk ingepast door aanleg van 

groenstroken en een wal. Negatieve effecten 

worden daardoor ten opzichte van de be-

staande situatie niet verwacht. 

 

Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde plannen is nader onderzoek voor de FF-wet 

naar de aanwezigheid van de steenuil noodzakelijk. Nader onderzoek voor de Nbwet en de 

EHS zijn niet nodig. 

 

Bij de aanvraag omgevingsvergunning/-melding van de feitelijke sloop is een check op vleer-

muizen met de batdetector zeer aan te bevelen. 

 

Gegevens gemeente Ermelo 
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Locatiebezoek Harderwijkerweg 134A.doc 1 

Locatiebezoek  : Harderwijkerweg 134A 

Datum : 8 oktober 2014 
 

Beschrijving perceel 

Betreft bedrijf met opslag deels op buitenterrein deels in aantal kleine oude houten schuurtjes. 
Doel is opruimen buiten opslag, slopen schuurtjes en bouw nieuwe loods. Behoud kippen en 
herinrichting rest terrein met bomen en tuin. 
 

Agrarische vergunning 

Nee 

 

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Tijdens het bezoek zijn gehoord of gezien: huismus, koolmees, ekster, houtduif, spreeuw en 
konijn. Eigenaar zegt dat hij in de houtwal de eekhoorn regelmatig ziet. Er zitten egel, af en toe 
zelfs wilde zwijnen en roofvogels in de buurt zoals de sperwer. Op de vervallen schuur bij 
Hwweg 132 heeft hij regelmatig een kleine uil gezien, ws. steenuil.  
 

Aandachtspunten FF-wet 

Geen beschermde soorten gevonden of te verwachten, behoudens broedende vogels in het 

broedseizoen en eventueel nesten huismus. Gezocht naar nesten van de huismus, maar niet 

gevonden. Komen af op het kippenvoer in de ren bij het huis. Bij de sloop van de schuurtjes wel 

letten op nesten hiervan en eventueel andere soorten. Slopen daarom in ieder geval buiten de 

broedtijd. Indien nesten van de huismus verdwijnen moet ter compensatie alternatieve nestge-

legenheid worden aangeboden (bijv. mussenflat). Geen geschikte locatie voor vleermuizen. Het 

terrein zelf is geen leefgebied voor het wild zwijn of de eekhoorn.  

Omgeving mogelijk leefgebied van de steenuil (vervallen schuur Hwweg 132). Nader onderzoek 

naar aanwezigheid vaste verblijfplaats wenselijk. Eigenaar juicht komst houtwal toe en mag van 

hem zo breed mogelijk.  

 

Aandachtspunten Natura2000 en EHS  

Het perceel ligt op ca. 400m van Natura2000 

gebied Veluwe, tevens EHS. Het betreft geen 

specifiek beschermd habitattype. Gebruik na 

bouw van de loods vergelijkbaar met huidige 

gebruik. Effecten van de nieuwe ontsluiting op 

de Eendenparkweg zijn bij Eendenparkweg 42 

beoordeeld. Negatieve effecten worden daar-

door ten opzichte van de bestaande situatie niet verwacht. 

 

Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde plannen wordt nader onderzoek voor de FF-

wet niet nodig geacht. Nader onderzoek voor de Nbwet en de EHS is niet nodig. 
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Gegevens gemeente Ermelo 
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Locatiebezoek Harderwijkerweg 134.doc 1 

Locatiebezoek  : Harderwijkerweg 134? (opslag – in combinatie met Hww. 134C) 

Datum : 14 maart 2014 

 

Beschrijving perceel 

Agrarische bestemming (oude eendenhouderij) – geen dieren meer. Nu opslag (o.a. Harder-

wijkse stoomtrein) en verhuur lichte bedrijvigheid. Loodsen uitgevoerd met mus-/vogelwerend 

dak. 

Vooralsnog geen voornemen tot sloop schuren – wel uitbreiding bouwvlak BP gewenst. Moge-

lijk later wel slopen en herbouw – en verlenging achterste loods. Nieuwe loodsen op zuidelijk 

deel. Cat. ½. Verder nieuwe aanplant/groenstrook langs de randen zuidzijde in aansluiting op 

134C Diervoeders. Nieuwe bedrijfswoning aan de nieuwe ontsluitingsweg (nu tuin, verhar-

ding/erf). Aan zuidzijde wordt groenstrook aangelegd. 

 

In nieuwe BP mag de inrit alleen nog worden gebruikt om in te rijden. Uitrijden moet dan via een 

nieuw aan te leggen uitrit welke bij Hww 134C richting Eendenparkweg wordt doorgetrokken. 

Geldt voor de bedrijven Hww 138, Hww 136 (Open Doors), Hww 134 en Hww 132. De weg tus-

sen Hww134 en 136 wordt voorzien van een slagboom waardoor geen verkeer van en naar de 

Harderwijkerweg meer mogelijk is. 

 

Agrarische vergunning 

Nee 

 

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Tijdens het bezoek zijn de volgende soorten gehoord of gezien: koolmees, Heggemus, Huismus 

(achterste loods), ekster, kauw, mol (sporen)  

 

Aandachtspunten FF-wet 

Aandachtspunten bij realisatie: Geen spouw/kruipgaten vleermuizen, vogelwerend dak, vaste 

verblijfplaats vleermuizen onwaarschijnlijk, eventueel aan te tonen door nader onderzoek met 

batdetector. Huismussen zijn in het plangebied aangetroffen, in de schuren zijn geen nesten 

gevonden. Gezien de uitvoering van de loodsen zijn nesten alleen mogelijk op plekken waar de 

vogelwerende voorzieningen beschadigd of niet aanwezig is (loods achterzijde). Nesten van de 

huismus zijn jaarrond beschermd. Als door sloop van gebouwen dergelijke nesten verdwijnen 

dient hiervoor compensatie plaats te vinden. Dat kan bijv. door het ophangen van een mussen-

flat. Formeel is hiervoor dan een ontheffing vereist.  

 

Vooralsnog zijn er geen plannen om opstallen te slopen. Alleen mogelijk uitbreiding van be-

bouwd oppervlak. Daarmee nu geen gevolgen FF-wet. Bij eventuele toekomstige sloop is nader 

onderzoek naar verblijfplaatsen van de huismus en eventueel vleermuizen aan te bevelen. 

 

Aandachtspunten Natura2000 en EHS 

Het perceel ligt op ruim 400m van Natura2000 

gebied Veluwe, tevens EHS. Het betreft geen 

specifiek beschermd habitattype. De bedrijfsac-

tiviteiten wijzigen niet of nauwelijks t.o.v. de 

bestaande situatie. Het effect van de nieuwe 

ontsluitingsweg op eventuele stikstofemissies 

is beoordeeld bij Eendenparkweg 42. Hiermee 

zijn geen negatieve effecten te verwachten 

voor beschermde gebieden.  
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Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde voorliggende plannen wordt nader onderzoek 

voor de FF-wet of de NBwet niet nodig geacht. 

 

Gegevens gemeente Ermelo 

 
 

 

 
 
 

 



 

Locatiebezoek Harderwijkerweg 134.doc 3 

Harderwijkerweg 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Locatiebezoek Hww134c_2.doc 1 

Locatiebezoek  : Harderwijkerweg 134 C 

Datum : 14 maart 2014 

 

Beschrijving perceel 

Agrarische bestemming (oude eendenhouderij) – geen dieren meer.  Nu opslag en verkoop 

diervoeders. Loodsen muswerend dak. Geen voornemen tot sloop schuren – wel uitbreiding 

bouwvlak BP gewenst. Nieuwe loodsen op zuidelijk deel. Cat. 1 en 2, met afwijking tot 3. Bo-

men verdwijnen daar dan. Landschappelijke inpassing door aanplant groenstrook langs de ran-

den zuid en westzijde. beide percelen 2.500m2 te bebouwen. Geen buitenopslag.  

 

In nieuwe BP mag de inrit alleen nog worden gebruikt om in te rijden. Uitrijden moet dan via een 

nieuw aan te leggen uitrit welke bij Hww 134C richting Eendenparkweg wordt doorgetrokken. 

Geldt voor de bedrijven Hww 138, Hww 136 (Open Doors), Hww 134 en Hww 132. De weg tus-

sen Hww134 en 136 wordt voorzien van een slagboom waardoor geen verkeer van en naar de 

Harderwijkerweg meer mogelijk is. 

 

Agrarische vergunning 

Nee 

 

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Waargenomen tijdens bezoek: roodborst, zanglijster, ekster, boomkruiper, huismus, houtduif, 

merel, koolmees, spreeuw en sporen mol. Geen aanwijzingen/vraatsporen eekhoorns onder 

sparren.  

 

Aandachtspunten FF-wet 

Er zijn geen spouwmuren of kruipgaten gevonden, het dak van de voormalige eendenschuren is 

vogelwerend uitgevoerd. Vaste verblijfplaatsen vleermuizen onwaarschijnlijk, eventueel aan te 

tonen door nader onderzoek met batdetector. Huismussen zijn in het plangebied aangetroffen, 

in de schuren zijn geen nesten gevonden. Gezien de uitvoering van de loodsen zijn nesten al-

leen mogelijk op plekken waar de vogelwerende voorzieningen beschadigd of niet aanwezig is. 

Nesten van de huismus zijn jaarrond beschermd. Als door sloop van gebouwen dergelijke nes-

ten verdwijnen dient hiervoor compensatie plaats te vinden. Dat kan bijv. door het ophangen 

van een mussenflat. Formeel is hiervoor dan een ontheffing vereist.  

 

Vooralsnog zijn er geen plannen om opstallen te slopen. Alleen mogelijk uitbreiding van be-

bouwd oppervlak en mogelijk kap van de rij sparren. Daarmee nu geen gevolgen FF-wet, be-

houdens mogelijk broedvogels. Bij eventuele toekomstige sloop is nader onderzoek naar ver-

blijfplaatsen van de huismus en eventueel vleermuizen aan te bevelen. 

 

Kappen grotere bomen buiten de broedtijd, dus bij voorkeur tussen half augustus en maart.  

 

Aandachtspunten Natura2000 en EHS 

Het perceel ligt op ca. 440m van Natura2000 

gebied Veluwe, tevens EHS. Het betreft geen 

specifiek beschermd habitattype. De bedrijfsac-

tiviteiten wijzigen niet of nauwelijks t.o.v. de 

bestaande situatie. Het effect van de nieuwe 

ontsluitingsweg op eventuele stikstofemissies 

is beoordeeld bij Eendenparkweg 42. Hiermee 

zijn geen negatieve effecten te verwachten 

voor beschermde gebieden.  
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Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde voorliggende  plannen wordt nader onderzoek 

voor de FF-wet of de NBwet niet nodig geacht. Als in de toekomst loodsen toch worden ge-

sloopt is nader onderzoek naar verblijfplaatsen naar nesten van de huismus en eventueel 

vleermuizen aan te bevelen. 

 

Gegevens gemeente Ermelo 
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Harderwijkerweg 134C – Diervoeders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Locatiebezoek Harderwijkerweg 136 v2.doc 1 

Locatiebezoek  : Harderwijkerweg 136 

Datum : 11 juni 2014 

 

Beschrijving perceel 

Betreft bedrijfswoning, kantoren en bosperceel. Plan is uitbreiding van het kantooroppervlak en 
parkeren in het groen. Daartoe moet een groot deel van het achterliggende bosperceel worden 
gekapt. Het achterste deel van het terrein wordt ws. verkocht aan Hww 138 voor de aanleg van 
een ontsluitingsweg richting Eendenparkweg. Bedoeling is dat het perceel ook (deels) gaat ont-
sluiten via de Eendenparkweg op de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg.  
 

Agrarische vergunning 

Nee 

 

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Tijdens bezoek gezien of gehoord: Vink, Heggemus, Merel, Grote bonte specht, Boomklever, 
Boomkruiper, Zanglijster, Zwarte kraai, Kauw, Ekster, Koolmees, Atalanta, holletjes en sporen 
Veld- of Aardmuis en Konijn.  
 

Aandachtspunten FF-wet 

Tijdens de quick-scan geen bijzonderheden aangetroffen. Het bosperceel bestaat grotendeels 

uit jonge bomen (o.a. Eik, Beuk, Berk, Acacia), struikgewas en ondergroei van braam, brandne-

tel, springzaad en andere niet beschermde soorten. Er zijn geen nesten aangetroffen van eek-

hoorn of roofvogels. De meeste bomen zijn nog jong. Een enkele berk is potentieel geschikt als 

nestplaats voor de Grote bonte specht. Holtes zijn tijdens het bezoek overigens niet aangetrof-

fen. Het bos is zo jong dat het niet geschikt lijkt als vaste verblijfplaats voor vleermuizen.  

 

Kappen bos en verwijderen opslag buiten de broedtijd, dus uitvoering tussen half augustus en 

maart. Voor het te kappen bosgebied is boscompensatie noodzakelijk. Het bos is grotendeels 

jonger dan 25 jaar met naar schatting 25% oudere bomen. 

 

Aandachtspunten Natura2000 en EHS  

Het perceel ligt op ca. 370m van Natura2000 

gebied Veluwe, tevens EHS. Het betreft geen 

specifiek beschermd habitattype. Gebruik na 

kap en nieuwbouw vergelijkbaar met huidige 

gebruik. Effecten van de nieuwe ontsluiting op 

de Eendenparkweg zijn bij Eendenparkweg 42 

beoordeeld. Het perceel wordt verder ook landschappelijk ingepast door parkeren in het groen 

op het achterterrein. Negatieve effecten worden daardoor ten opzichte van de bestaande situa-

tie niet verwacht. 

 

Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde plannen wordt nader onderzoek voor de FF-

wet niet nodig geacht. Nader onderzoek voor de Nbwet en de EHS zijn niet nodig. 
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Gegevens gemeente Ermelo 

 
 
 

Inrichtingsplan 
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Locatiebezoek Harderwijkerweg 138.doc 1 

Locatiebezoek  : Harderwijkerweg 138 

Datum : 14 maart 2014 

 

Beschrijving perceel 

Groot terrein met opslag en stalling van eigen vrachtwagens. In nieuwe BP mag de inrit alleen 

nog worden gebruikt om in te rijden. Uitrijden moet dan via een nieuw aan te leggen uitrit welke 

bij Hww 134C richting Eendenparkweg wordt doorgetrokken. De bedrijven Hww 138, Hww 136, 

Hww 134 en Hww 132 moeten dat dan zo doen. De weg tussen Hww134 en 136 wordt voorzien 

van een slagboom waardoor geen verkeer van en naar de Harderwijkerweg meer mogelijk is. Er 

is overleg met Hww 136 over aankoop van een strook grond nodig (bos) om op de nieuwe ont-

sluitingsweg te kunnen komen.  

 

Op het westelijke deel van het perceel rust nu ook nog BP detailhandel – dit gaat er af. Stalling 

(ZV, caravans, woonwagens e.d) blijft. Achterste deel mag 3.000m2 bebouwd worden met 

loodsen en 1 bedrijfswoning. Het transportbedrijf heeft 9 eigen vrachtwagens welke in de regel 

maandag vertrekken en vrijdag in de loop van de dag terugkomen. Allemaal internationaal 

transport.  

 

Agrarische vergunning 

Nee 

 

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Tijdens bezoek gehoord of gezien: roodborst, staartmees, houtduif, boomkruiper, ekster, kool-

mees, kauw. 

 

Aandachtspunten FF-wet 

De te slopen loods/overkapping achter op terrein is niet geschikt voor vleermuizen en ook niet 

voor vogels. Verder geheel verhard terrein – wellicht langschappelijke inpassing oostzijde. 

Geen beschermde soorten aangetroffen of te verwachten. Aanleg ontsluitingsweg, over aan te 

kopen grond van Hww. 136, buiten broedseizoen (uitvoering in periode september.-februari). 

 

Aandachtspunten Natura2000 en EHS 

Het perceel ligt op een kleine 400m van 

Natura2000 gebied Veluwe, tevens EHS. 

Het betreft geen specifiek beschermd ha-

bitattype. De bedrijfsactiviteiten wijzigen 

niet of nauwelijks t.o.v. de bestaande si-

tuatie. Het effect van de nieuwe ontslui-

tingsweg op eventuele stikstofemissies is 

beoordeeld bij Eendenparkweg 42. Hier-

mee zijn geen negatieve effecten te ver-

wachten voor beschermde gebieden.  

 

Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde plannen wordt nader onderzoek voor de FF-

wet of de NBwet niet nodig geacht. 



 

Locatiebezoek Harderwijkerweg 138.doc 2 

 

Gegevens gemeente Ermelo 

 

 

 

  

 



 

Locatiebezoek Harderwijkerweg 138.doc 3 

Harderwijkerweg 138  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Locatiebezoek Harderwijkerweg 182.doc 1 

Locatiebezoek  : Harderwijkerweg 182 

Datum : 14 maart 2014 

 

Beschrijving perceel 

Betreft voormalig agrarisch perceel. Woning/bakhuis en bijgebouw staan op gemeentelijke 

monumentenlijst. Inrit met Hww.188 wordt gehalveerd. Een aantal oude schuren en houtop-

slag verdwijnen – deels met asbest. Bakhuis blijft – carport/overkapping gaat weg. Ook de 

achterliggende schuur/bouwval (oostzijde) verdwijnt. Mogelijk ook hier fruitbomen. Suggestie 

gedaan voor ophangen steenuilenkast. Op zuidzijde perceel komt een nieuwe woning – 

daarvoor moet ws. 1 fruitboom verdwijnen (geen holtes). Fruitboomgaard wordt opgeknapt 

en uitgebreid. (Groot)vader (80 jr) heeft nog vruchtgebruik terrein en voert nog allerlei agrari-

sche werkzaamheden uit. Bedoeling is uiteindelijk hobbymatig houden van dieren (paar-

den/pony’s) mogelijk te maken.  

 

Perceel bestaat uit gevarieerde onderdelen: woning en erf, schuurtjes, mestopslag (tzt el-

ders), weiland, boomgaard, houtwal en bos. Bos nu nog vrij open ondergroei – bedoeling is 

op termijn wat meer ondergroei te krijgen. 

 

Agrarische vergunning 

Nog een vergunning voor 6 zoogkoeien, 15 schapen en 3 paarden. De koeien en schapen 

zijn weg. Er zijn 3 paarden en een aantal pony’s.  Totaal vergund 57 kg NH4/jaar. Bij akkoord 

intrekken vergunning – wel hobbymatig houden van een aantal paarden laten bestaan.  

 

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Tijdens bezoek gehoord of gezien: Heggemus, pimpelmees, koolmees, roodborst, boomkrui-

per, houtduif, ekster, kauw, huismus, grote bonte specht, merel, zwarte kraai. 

 

Aandachtspunten FF-wet 

De te slopen opstallen zijn ongeschikt als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. Mogelijk dat 

er in één van de oude schuurtjes huismussen broeden (nu niet aangetroffen).  Nesten van de 

huismus zijn jaarrond beschermd. Als door de sloop dergelijke nesten verdwijnen dient hier-

voor compensatie plaats te vinden. Dat kan bijv. door het ophangen van een mussenflat. 

Formeel is hiervoor dan een ontheffing vereist. 

 

Slopen buiten de broedtijd, dus bij voorkeur tussen half augustus en maart.  

 

Aandachtspunten Natura2000 en EHS 

Het perceel ligt op ca. 220m van Natu-

ra2000 gebied Veluwe, tevens EHS. Het 

betreft geen specifiek beschermd habitat-

type. Het intrekken van de agrarische 

bedrijfsactiviteiten heeft een beperkt gun-

stig effect op de stikstofemissie. Van 57 

kg NH3/jaar naar ca. 20 (hobbymatig).  

 

Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde plannen wordt nader onderzoek voor de 

FF-wet of de NBwet niet nodig geacht. 
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Harderwijkerweg 182  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Locatiebezoek Harderwijkerweg 188.doc 1 

Locatiebezoek  : Harderwijkerweg 188 

Datum : 14 maart 2014 

 

Beschrijving perceel 

Betreft sloop van schuur en werkplaats en bouw van een nieuwe woning. Voorwaarde is wel dat 

de oprit tussen nr. 182 vervalt en een nieuwe is te realiseren tussen de bestaande en de nieu-

we woning. Hier moet de provincie een besluit over nemen. 

 

Agrarische vergunning 

Nee 

  

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Waargenomen tijdens bezoek: koolmees, pimpelmees, turkse tortel, kauw, ekster, merel 

 

Aandachtspunten FF-wet 

De te slopen loods en werkplaats (spouwmuur zonder open stootvoegen) lijkt niet geschikt voor 

vleermuizen.  Bij slopen aandacht voor broedende vogels (niet gevonden). 

 

Bij voorkeur slopen buiten de broedtijd, dus bij voorkeur tussen half augustus en maart.  

 

Aandachtspunten Natura2000 en EHS 

geen effecten 

 

Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde plannen wordt nader onderzoek voor de FF-

wet of de NBwet niet nodig geacht. 

 

Gegevens gemeente Ermelo 
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Harderwijkerweg 188  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Locatiebezoek Harderwijkerweg 208.doc 1 

Locatiebezoek  : Harderwijkerweg noord van 208 

Datum : 14 maart 2014 

 

Beschrijving perceel 

Betreft bemest braakliggend weiland – voormalige eendenhouderij 

Mogelijk realisatie woning of werkunit. 

Geen ruil mogelijk omdat er geen sloop plaats vindt. 

 

Agrarische vergunning 

Nee 

 

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Tijdens bezoek gehoord of gezien: winterkoning, houtduif, ekster, pimpelmees 

 

Aandachtspunten FF-wet 

Geen 

 

Aandachtspunten Natura2000 en EHS 

Geen 

 

Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde plannen wordt nader onderzoek voor de FF-

wet of de NBwet niet nodig geacht. 

 

Gegevens gemeente Ermelo 

 
 

Wijzigingsbevoegdheid voor twee woningen. 
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Harderwijkerweg noord van 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Locatiebezoek Harderwijkerweg 234 wonen.doc 1 

Locatiebezoek  : Harderwijkerweg 234 (in combinatie met Harderwijkerweg 242) 

Datum : 9 april 2014 

 

Beschrijving perceel 

Betreft bouw vrijstaande woning op bemest grasland. Sloop oude schuren. Geen vergunde die-
ren op dit perceel. 
 
Agrarische vergunning 

Nee 

 

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Tijdens bezoek gehoord of gezien: Zwarte roodstaart, Tjiftjaf, Koolmees, Huismus, Kauw, Pim-
pelmees, Houtduif. 
 

Aandachtspunten FF-wet 

Te slopen opstallen ongeschikt als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. 

Slopen buiten de broedtijd, dus bij voorkeur tussen half augustus en maart.  

 

Aandachtspunten Natura2000 en EHS 

geen 

 

Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde plannen wordt nader onderzoek voor de FF-

wet of de NBwet niet nodig geacht. 

 

Gegevens gemeente Ermelo 
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Locatiebezoek Harderwijkerweg 242.doc 1 

Locatiebezoek  : Harderwijkerweg 242 (in combinatie met Harderwijkerweg 234) 

Datum : 9 april 2014 

 

Beschrijving perceel 

Betreft terrein met bedrijfsbestemming, stalling caravans en auto’s en reparatie. Sloop opstallen 
waarvoor terug een kantoor aan de weg (15 pers.) en 7 vrijstaande woningen op achterliggende 
deel. 
 

Agrarische vergunning 

Nee 

 

Tijdens bezoek gehoord/gezien 

Tijdens bezoek gehoord of gezien: Zwarte roodstaart, Tjiftjaf, Koolmees, Huismus, Kauw, Pim-
pelmees, Houtduif. 
 

Aandachtspunten FF-wet 

Diverse gebouwen mogelijk geschikt als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. Als dergelijke 

plaatsen aanwezig zijn is mitigatie en/of compensatie hiervan nodig, evenals een ontheffing. De 

Huismus is aanwezig in het plangebied. Nesten zijn in de te slopen gebouwen niet aangetrof-

fen. Nesten van de huismus zijn jaarrond beschermd. Als door de sloop dergelijke nesten ver-

dwijnen dient hiervoor compensatie plaats te vinden. Dat kan bijv. door het ophangen van een 

mussenflat. Formeel is hiervoor dan een ontheffing vereist. 

 

Slopen buiten de broedtijd, dus bij voorkeur tussen half augustus en maart.  

 

Aandachtspunten Natura2000 en EHS 

Geen. 

 

Nader onderzoek 

Op basis van de bevindingen en de beoordeelde plannen wordt bij slopen nader onderzoek 

voor de FF-wet geadviseerd (nesten Huismus en verblijfplaatsen vleermuizen).  Voor de NBwet 

is nader onderzoek niet nodig. 
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. De resultaten bestaan uit twee
situaties en een vergelijking. U kunt dit
document onder meer gebruiken voor een
onderbouwing van een vergunningaanvraag
in het kader van de Natuurbeschermingswet
1998. Tevens kunt u deze pdf inladen in de
Calculator om verder te rekenen of wijzigingen
aan te brengen.

De resultaten geven stikstofeffecten van dit
project weer voor haar omgeving. Tot de
omgeving behoren zowel Natura 2000-
gebieden als beschermde natuurmonumenten.
Enkel voor de Natura 2000-gebieden maakt
de Calculator inzichtelijk welke habitattypen er
voorkomen en of de zogenoemde kritische
depositiewaarde (KDW) wordt overschreden.
Mogelijke ontwikkelingsruimte maakt de
huidige versie van de Calculator nog niet
zichtbaar.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van het project
berekend en uitgewerkt in zowel maximale als
gemiddelde depositie per hectare. De
vergelijking geeft het verschil van 'Nieuw'
minus 'Bestaand' weer. Het verschil laat een
toe- of afname in depositie zien. De deposities
zijn berekend tot een afstand van 5,0 km
vanaf de bron.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Bestaand

Kenmerken

Emissie

Depositie

Berekening Nieuw

Kenmerken

Emissie

Depositie

Berekening Vergelijking

Kenmerken
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Depositie
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Project

Rechtspersoon Gemeente Ermelo

Projectnaam BP Tonselse Veld

Omschrijving locatie Ermelo

Datum berekening 29 juli 2014, 11:58

Rekenjaar 2014

AERIUS-kenmerk dkbbl6duxb

Totale emissie

NOx 77 kg/j

NH3 2.647 kg/j

Locatie

dkbbl6duxb (29 juli 2014)Vergelijking

Berekening Bestaand

Bestaand
Nieuw pagina 2/30



Emissie
(per bron) Naam Fazantlaan 4

Locatie (X,Y) 171465, 480625
NOx 6,8 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 300,0 NOx
NH3

6,8 kg/j
< 1 kg/j

Naam Epweg 42
Locatie (X,Y) 171676, 481123
Uitstoothoogte 5,0 m
Gebouwhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 1.050,0 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor Emissie

G2.1.100 EENDEN: diercategorie vleeseenden
binnen mesten overig
huisvestingssystemen

5.000 NH3 0,2 1.050,0 kg/j

dkbbl6duxb (29 juli 2014)Vergelijking
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Naam Epweg 25
Locatie (X,Y) 171590, 481342
Uitstoothoogte 5,0 m
Gebouwhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 1.415,0 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor Emissie

G2.2 EENDEN: diercategorie vleeseenden
buiten mesten (per afgeleverde eend)

10.000 NH3 0,0 190,0 kg/j

D3.100.
2

VARKENS: diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van circa 25 kg tot 7
maanden, opfokzeugen van circa 25 kg
tot eerste dekking overige
huisvestingssystemen hokoppervlak
groter dan 0,8 m2 per varken5

275 NH3 3,5 962,5 kg/j

D3.100.
2

VARKENS: diercategorie vleesvarkens,
opfokberen van circa 25 kg tot 7
maanden, opfokzeugen van circa 25 kg
tot eerste dekking overige
huisvestingssystemen hokoppervlak
groter dan 0,8 m2 per varken5

75 NH3 3,5 262,5 kg/j

Naam Epweg 29
Locatie (X,Y) 171764, 481204
Uitstoothoogte 5,0 m
Gebouwhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 3,9 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor Emissie

K4 PAARDEN : diercategorie pony's in
opfok (jonger dan 3 jaar) 8

3 NH3 1,3 3,9 kg/j

dkbbl6duxb (29 juli 2014)Vergelijking
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Naam Haspel 121
Locatie (X,Y) 172483, 481064
Uitstoothoogte 5,0 m
Gebouwhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 120,0 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor Emissie

K1 PAARDEN : diercategorie volwassen
paarden (3 jaar en ouder) 8

24 NH3 5,0 120,0 kg/j

Naam Hww 182
Locatie (X,Y) 171140, 481551
Uitstoothoogte 5,0 m
Gebouwhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 57,3 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor Emissie

A2 RUNDVEE: diercategorie zoogkoeien
ouder dan 2 jaar

6 NH3 5,3 31,8 kg/j

B1 SCHAPEN: diercategorie schapen ouder
dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg
1, 2

15 NH3 0,7 10,5 kg/j

K1 PAARDEN : diercategorie volwassen
paarden (3 jaar en ouder) 8

3 NH3 5,0 15,0 kg/j
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Naam Hww 242
Locatie (X,Y) 170970, 482016
NOx 2,1 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 50,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

5,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 3,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Hww 132
Locatie (X,Y) 171484, 481013
NOx 4,6 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 10,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 3,0 NOx
NH3

4,0 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Hww 134c
Locatie (X,Y) 171422, 480993
NOx 7,4 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 15,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

5,0 NOx
NH3

3,2 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 NOx
NH3

3,5 kg/j
< 1 kg/j

Naam Hww 132c
Locatie (X,Y) 171412, 480989
NOx 8,6 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 20,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

6,0 NOx
NH3

3,6 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 5,0 NOx
NH3

4,1 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Hww 136
Locatie (X,Y) 171306, 480985
NOx 1,4 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 20,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

5,0 NOx
NH3

1,0 kg/j
< 1 kg/j

Naam Hww 138
Locatie (X,Y) 171503, 481132
NOx 21,1 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 25,0 NOx
NH3

2,1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

5,0 NOx
NH3

5,9 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 NOx
NH3

13,0 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Hww 188
Locatie (X,Y) 171085, 481593
NOx 5,9 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

woning 1,0 huizen NOx 3,0 kg/j

Industrie: Metaal
industrie

Bedrijf 20,0 ton NOx 2,8 kg/j

Naam Fazantlaan 4
Locatie (X,Y) 171571, 480517
NOx 12,0 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 100,0 NOx
NH3

12,0 kg/j
< 1 kg/j

Naam Fazantlaan 4
Locatie (X,Y) 171465, 480625
NOx 6,8 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 300,0 NOx
NH3

6,8 kg/j
< 1 kg/j

Toelichting Vergelijking bestaande en nieuwe situatie zonder een aantal bedrijven aan de Haspel (separaat plan)
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Depositie
natuurgebied

Natuurgebied Beschermingsregime Achtergronddepositi
e (mol/ha/j)

Hoogste
projectbijdrage

(mol/ha/j)

Overschrijding
KDW

Veluwe Habitatrichtlijn/Vogelricht
lijn

3.129,5 867,1

Veluwerandmeren Habitatrichtlijn/Vogelricht
lijn

2.779,0 2,1

Maximale rekenafstand

5,0km

Ondergrens

-

Rekenjaar

2014

Depositie projectbijdrage
(mol/ha/j)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Hoogste totale depositie per
natuurgebied bij overschrijding van
KDW

Hoogste procentuele overschrijding per
natuurgebied
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Depositie
habitattype Veluwe

Habitats met overschrijding KDW KDW Oppervlakte (ha) Depositie
projectbijdrage

(mol/j)

Depositie
maximaal
(mol/ha/j)

Depositie
gemiddeld
(mol/ha/j)

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

1.071 93,3 186,7 9,3 2,0

H2330 Zandverstuivingen 714 108,0 163,0 4,8 1,5

H4030 Droge heiden 1.071 357,0 142,0 7,6 0,4

H9120 Beuken-eikenbossen met
hulst

1.429 168,2 128,0 2,6 0,8

H9190 Oude eikenbossen 1.071 23,6 16,1 2,4 0,7

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende
bossen)

1.857 0,9 0,9 1,1 1,0

Veluwerandmeren

De KDW van de aangewezen habitats in dit natuurgebied wordt niet overschreden als gevolg van dit project.

Habitats zonder overschrijding KDW KDW Oppervlakte (ha) Depositie
projectbijdrage

(mol/j)

Depositie
maximaal
(mol/ha/j)

Depositie
gemiddeld
(mol/ha/j)

H3140a
z

Kranswierwateren - in
afgesloten zeearmen

2.400 1.040,5 283,5 1,9 0,3

H3150a
z

Meren met krabbenscheer
en fonteinkruiden - in
afgesloten zeearmen

2.400 141,6 32,6 1,3 0,2

H6430
A

Ruigten en zomen
(moerasspirea)

2.400 2,5 2,3 2,1 0,9
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Rekenpunten Label Positie Projectdepositie Totale depositie Afstand tot
dichtstbijzijnde

bron

Veluwe H2310 (1 km) 172927,
482430

8,6 1.892,6 1.436 m

Veluwe H9120 (3 km) 175055,
482100

2,5 2.116,5 2.772 m

Veluwe H9190 (3 km) 175211,
482350

2,4 2.116,4 3.015 m

Veluwe H2330 (2 km) 174515,
480946

1,2 1.862,2 2.035 m

Veluwerandmeren H6430A (2 km) 169664,
483421

1,6 1.832,1 1.901 m

Veluwerandmeren (2 km) 169645,
483401

1,6 1.832,1 1.899 m

Veluwerandmeren H3150az (2 km) 169925,
483780

0,5 1.831,0 2.042 m

Middelpunt overlapping Veluwe 171400,
480539

16,2 2.401,2 47 m

Veluwe H4030 (1 km) 173106,
482485

8,2 2.217,7 1.551 m

Veluwe H91E0C (4 km) 176863,
481329

1,1 2.210,1 4.388 m

Veluwerandmeren H3140az (2 km) 169573,
483374

1,6 1.832,1 1.930 m
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Project

Rechtspersoon Gemeente Ermelo

Projectnaam BP Tonselse Veld

Omschrijving locatie Ermelo

Datum berekening 29 juli 2014, 11:58

Rekenjaar 2014

AERIUS-kenmerk dkbbl6duxb

Totale emissie

NOx 211 kg/j

NH3 143 kg/j

Locatie

dkbbl6duxb (29 juli 2014)Vergelijking

Berekening Nieuw
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Emissie
(per bron) Naam Fazantlaan 4

Locatie (X,Y) 171443, 480575
NOx 6,6 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 300,0 NOx
NH3

6,6 kg/j
< 1 kg/j

Naam Epweg 27
Locatie (X,Y) 171742, 481230
NOx 12,1 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

woningbouw 4,0 huizen NOx 12,1 kg/j

Naam Epweg 42
Locatie (X,Y) 171676, 481123
NOx 12,1 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

Woningen 4,0 huizen NOx 12,1 kg/j
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Naam Epweg 25
Locatie (X,Y) 171590, 481342
NOx 12,1 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

Woningbouw 4,0 huizen NOx 12,1 kg/j

Naam Epweg 29
Locatie (X,Y) 171764, 481204
Uitstoothoogte 5,0 m
Gebouwhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 3,9 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor Emissie

K4 PAARDEN : diercategorie pony's in
opfok (jonger dan 3 jaar) 8

3 NH3 1,3 3,9 kg/j

Naam Haspel 121
Locatie (X,Y) 172483, 481064
Uitstoothoogte 5,0 m
Gebouwhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 120,0 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor Emissie

K1 PAARDEN : diercategorie volwassen
paarden (3 jaar en ouder) 8

24 NH3 5,0 120,0 kg/j
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Naam Hww 182
Locatie (X,Y) 171140, 481551
Uitstoothoogte 5,0 m
Gebouwhoogte 0,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 18,5 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor Emissie

B1 SCHAPEN: diercategorie schapen ouder
dan 1 jaar, inclusief lammeren tot 45 kg
1, 2

5 NH3 0,7 3,5 kg/j

K1 PAARDEN : diercategorie volwassen
paarden (3 jaar en ouder) 8

3 NH3 5,0 15,0 kg/j

Naam Hww 242
Locatie (X,Y) 170968, 482009
NOx 45,4 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

Woningen 7,0 huizen NOx 21,2 kg/j

Kantoren en winkels Kantoor 150,0 m^2 NOx 24,2 kg/j
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Naam Hww 132
Locatie (X,Y) 171631, 480995
NOx 4,2 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 10,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 3,0 NOx
NH3

3,6 kg/j
< 1 kg/j

Naam Hww 134c
Locatie (X,Y) 171545, 480931
NOx 5,6 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 15,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

5,0 NOx
NH3

2,4 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 NOx
NH3

2,6 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Hww 132c
Locatie (X,Y) 171483, 480929
NOx 7,5 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 20,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

6,0 NOx
NH3

3,1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 5,0 NOx
NH3

3,6 kg/j
< 1 kg/j

Naam Hww 136
Locatie (X,Y) 171440, 481020
NOx 4,5 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 20,0 NOx
NH3

1,0 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

5,0 NOx
NH3

3,5 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Hww 138
Locatie (X,Y) 171412, 481112
NOx 14,7 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 25,0 NOx
NH3

1,5 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

5,0 NOx
NH3

4,1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 NOx
NH3

9,1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Hww 188
Locatie (X,Y) 171085, 481593
NOx 6,1 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

woning 1,0 huizen NOx 3,0 kg/j

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

woning 1,0 huizen NOx 3,0 kg/j
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Naam Fazantlaan 4
Locatie (X,Y) 171707, 480460
NOx 21,6 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 100,0 NOx
NH3

21,6 kg/j
< 1 kg/j

Naam Nieuwe ontsluiting
Locatie (X,Y) 171648, 481077
NOx 5,1 kg/j
NH3 < 1 kg/j
Max snelheid 0 km/h
Strikte
handhaving?

Nee

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 30,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

5,0 NOx
NH3

1,8 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 5,0 NOx
NH3

2,5 kg/j
< 1 kg/j

Naam Hww 182
Locatie (X,Y) 171150, 481524
NOx 3,0 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

Woning 1,0 huizen NOx 3,0 kg/j
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Naam Hww132c
Locatie (X,Y) 171524, 480992
NOx 3,0 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

Bedrijfswoning 1,0 huizen NOx 3,0 kg/j

Naam Hww132c
Locatie (X,Y) 171486, 480979
NOx 3,0 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

Bedrijfswoning 1,0 huizen NOx 3,0 kg/j

Naam Hww136
Locatie (X,Y) 171395, 481029
NOx 24,2 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Kantoren en winkels Kantoor 150,0 m^2 NOx 24,2 kg/j
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Naam Hww 138
Locatie (X,Y) 171448, 481107
NOx 13,5 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Industrie:
Bouwmaterialen

Opslag 20,0 ton NOx 13,5 kg/j

Naam Hww 208
Locatie (X,Y) 171032, 481787
NOx 6,1 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

Wonen werken 2,0 huizen NOx 6,1 kg/j

Toelichting Vergelijking bestaande en nieuwe situatie zonder een aantal bedrijven aan de Haspel (separaat plan)
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Depositie
natuurgebied

Natuurgebied Beschermingsregime Achtergronddepositi
e (mol/ha/j)

Hoogste
projectbijdrage

(mol/ha/j)

Overschrijding
KDW

Veluwe Habitatrichtlijn/Vogelricht
lijn

3.129,5 38,9

Veluwerandmeren Habitatrichtlijn/Vogelricht
lijn

2.779,0 0,1

Maximale rekenafstand

5,0km

Ondergrens

-

Rekenjaar

2014

Depositie projectbijdrage
(mol/ha/j)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Hoogste totale depositie per
natuurgebied bij overschrijding van
KDW

Hoogste procentuele overschrijding per
natuurgebied
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Depositie
habitattype Veluwe

Habitats met overschrijding KDW KDW Oppervlakte (ha) Depositie
projectbijdrage

(mol/j)

Depositie
maximaal
(mol/ha/j)

Depositie
gemiddeld
(mol/ha/j)

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

1.071 93,3 15,0 0,7 0,2

H2330 Zandverstuivingen 714 108,0 11,6 0,3 0,1

H4030 Droge heiden 1.071 357,0 9,9 0,6 < 0,1

H9120 Beuken-eikenbossen met
hulst

1.429 168,2 8,9 0,2 < 0,1

H9190 Oude eikenbossen 1.071 23,6 1,1 0,2 < 0,1

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende
bossen)

1.857 0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Veluwerandmeren

De KDW van de aangewezen habitats in dit natuurgebied wordt niet overschreden als gevolg van dit project.

Habitats zonder overschrijding KDW KDW Oppervlakte (ha) Depositie
projectbijdrage

(mol/j)

Depositie
maximaal
(mol/ha/j)

Depositie
gemiddeld
(mol/ha/j)

H3140a
z

Kranswierwateren - in
afgesloten zeearmen

2.400 1.040,5 16,9 < 0,1 < 0,1

H3150a
z

Meren met krabbenscheer
en fonteinkruiden - in
afgesloten zeearmen

2.400 141,6 2,0 < 0,1 < 0,1

H6430
A

Ruigten en zomen
(moerasspirea)

2.400 2,5 0,1 0,1 < 0,1
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Rekenpunten Label Positie Projectdepositie Totale depositie Afstand tot
dichtstbijzijnde

bron

Veluwe H2310 (1 km) 172927,
482430

0,6 1.884,6 1.436 m

Veluwe H9120 (3 km) 175055,
482100

0,2 2.114,2 2.772 m

Veluwe H9190 (3 km) 175211,
482350

0,2 2.114,2 3.015 m

Veluwe H2330 (2 km) 174515,
480946

0,1 1.861,1 2.035 m

Veluwerandmeren H6430A (2 km) 169664,
483421

< 0,1 1.830,6 1.922 m

Veluwerandmeren (2 km) 169645,
483401

< 0,1 1.830,6 1.921 m

Veluwerandmeren H3150az (2 km) 169925,
483780

< 0,1 1.830,5 2.056 m

Middelpunt overlapping Veluwe 171400,
480539

1,1 2.386,1 42 m

Veluwe H4030 (1 km) 173106,
482485

0,6 2.210,1 1.551 m

Veluwe H91E0C (4 km) 176863,
481329

< 0,1 2.209,1 4.388 m

Veluwerandmeren H3140az (2 km) 169573,
483374

< 0,1 1.830,6 1.952 m
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Project

Rechtspersoon Gemeente Ermelo

Vergelijking Nieuw minus Bestaand

Datum berekening 29 juli 2014, 11:58

Rekenjaar 2014

AERIUS-kenmerk dkbbl6duxb

Totale emissie
Bestaand Nieuw

NOx 77 kg/j 211 kg/j

NH3 2.647 kg/j 143 kg/j

Locatie
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Emissie Type Omschrijving Stof Bestaand Nieuw Af- of toename

Plan NOx 5,9 kg/j 140,8 kg/j + 134,9 kg/j

Binnen bebouwde kom NOx
NH3

70,8 kg/j
< 1 kg/j

69,8 kg/j
< 1 kg/j

- 1,0 kg/j
+ < 1 kg/j

Stalemissies NH3 2.646,2 kg/j 142,4 kg/j - 2.503,8 kg/j

Totale af- of toename NOx
NH3

+ 133,9 kg/j
- 2.503,7 kg/j

Depositie
natuurgebied

Natuurgebied Beschermingsregime Achtergronddepositi
e (mol/ha/j)

Hoogste
projectbijdrage

(mol/ha/j)

Overschrijding
KDW

Veluwe Habitatrichtlijn/Vogelricht
lijn

+ 3.129,5 - 828,2

Veluwerandmeren Habitatrichtlijn/Vogelricht
lijn

+ 2.779,0 - 2,0

Maximale rekenafstand

5,0km

Ondergrens

-

Rekenjaar

2014

Beoordelingsgrens

5,0km

Depositieverschil
(mol/ha/j)

-20.0 0.01

-13.0 1.0

-5.0 3.0

-3.0 5.0

-1.0 13.0

-0.01 20.0

0.0

Onderstreept
Deze bron komt alleen voor in 'Bestaand'

Stippellijn
Deze bron komt alleen voor in 'Nieuw'

Beide
Deze bron komt in beide situaties voor

Op de kaart wordt het verschil getoond in depositie van 'Nieuw' ten
opzichte van 'Bestaand'. Plekken met afnemende depositie worden
groen, plekken met een toename in depositie kleuren paars. Hoe
donkerder de kleur, hoe groter het verschil.
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Depositie
verschillen Veluwe

Habitats met overschrijding KDW KDW Oppervlakte
(ha)

Depositie
projectbijdrage

(mol/j)

Maximale
toename

(mol/ha/j)

Depositie
gemiddeld
(mol/ha/j)

%
KDW

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

1.071 93,3 -171,7 -0,7 -1,8 0,0

H2330 Zandverstuivingen 714 108,0 -151,4 -0,6 -1,4 0,0

H4030 Droge heiden 1.071 357,0 -132,1 -0,1 -0,4 0,0

H9120 Beuken-eikenbossen
met hulst

1.429 168,2 -119,1 -0,3 -0,7 0,0

H9190 Oude eikenbossen 1.071 23,6 -15,0 -0,3 -0,6 0,0

H91E0
C

Vochtige alluviale
bossen
(beekbegeleidende
bossen)

1.857 0,9 -0,8 -0,9 -0,9 0,0

Habitats zonder overschrijding KDW KDW Oppervlakte
(ha)

Depositie
projectbijdrage

(mol/j)

Maximale
toename

(mol/ha/j)

Depositie
gemiddeld
(mol/ha/j)

%
KDW

H3140
az

Kranswierwateren - in
afgesloten zeearmen

2.400 1.040,5 -266,6 -0,1 -0,3 0,0

H3150
az

Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden - in
afgesloten zeearmen

2.400 141,6 -30,6 -0,2 -0,2 0,0

H6430
A

Ruigten en zomen
(moerasspirea)

2.400 2,5 -2,1 -0,3 -0,9 0,0
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Rekenpunten Label Positie Projectdepositie Totale depositie Afstand tot
dichtstbijzijnde

bron

Veluwe H2310 (1 km) 172927,
482430

-8,0 -8,0 1.436 m

Veluwe H9120 (3 km) 175055,
482100

-2,3 -2,3 2.772 m

Veluwe H9190 (3 km) 175211,
482350

-2,2 -2,2 3.015 m

Veluwe H2330 (2 km) 174515,
480946

-1,1 -1,1 2.035 m

Veluwerandmeren H6430A (2 km) 169664,
483421

-1,5 -1,5 1.901 m

Veluwerandmeren (2 km) 169645,
483401

-1,6 -1,6 1.899 m

Veluwerandmeren H3150az (2 km) 169925,
483780

-0,5 -0,5 2.042 m

Middelpunt overlapping Veluwe 171400,
480539

-15,1 -15,1 42 m

Veluwe H4030 (1 km) 173106,
482485

-7,5 -7,5 1.551 m

Veluwe H91E0C (4 km) 176863,
481329

-1,1 -1,1 4.388 m

Veluwerandmeren H3140az (2 km) 169573,
483374

-1,5 -1,5 1.930 m
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie BETA7_20140708_dce87469be

Database versie 1.0-SNAPSHOT_20140708_698fbad7d9

Meer informatie over de gebruikte data, zie www.aerius.nl/methodiek
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Samenvatting Natuurwetgeving 
 
Inleiding 

Deze bijlage geeft een korte samenvatting van de natuurwetgeving in relatie tot bestemmingsplannen en vergunnin-
gen. De bescherming van natuur in Nederland is vastgelegd in Europese en nationale wet- en regelgeving, waarin 
een onderscheid wordt gemaakt tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. De soortenbescherming is 
geregeld in de Flora- en faunawet, de gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet 1998. Daarnaast wordt 
kort ingegaan op de Rode lijsten en de Ecologische Hoofdstructuur. 
 

Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet (FF-wet) is bedoeld om wilde planten- en diersoorten te beschermen. In Nederland gaat het 
om ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen. Om deze kwetsbare soorten te beschermen 
bevat de Flora- en faunawet een aantal verbodsbepalingen. Om activiteiten uit te voeren zoals bijv. de bouw van 
woningen, sloop van gebouwen, aanleg van een fietspad of een bestemmingsplanwijziging moet een toetsing 
plaatsvinden op de gevolgen voor de Flora en Fauna. Het is mogelijk dat er eerst een ontheffing of vrijstelling nodig is 
voordat de activiteit kan worden uitgevoerd. Hieraan kunnen voorwaarden worden verbonden voor mitigatie 
(verzachting) of compensatie. 
 
Het bevoegd gezag op basis van de Wet is afhankelijk van het onderwerp en is of de Minister van Economische 
zaken, Landbouw en Innovatie (Min. EL&I) of het college van Gedeputeerde Staten (GS). Verder is veel uitgewerkt in 
Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en Ministeriële regelingen. Verder hebben de meeste provincies een 
verordening, waarin beschermingsmaatregelen zijn geregeld.  
 
De bescherming wordt geregeld door de zorgplicht incl. aan te wijzen soorten (art. 2-6) en een aantal verboden (art. 
8-13) gericht op het met rust laten van wilde planten en dieren. Daarnaast is er een aantal verboden voor o.a. het 
uitzetten van dieren en de jacht (art. 14-18). 
 
Zorgplicht 

De zorgplicht omvat zowel de planten en dieren zelf als hun directe leefomgeving. Voor de praktijk betekent dit dat 
een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of 
fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten (art. 2b). Hierbij geldt het 
redelijkheidsprincipe. Maatregelen om negatieve gevolgen (zo veel mogelijk) te voorkomen, te beperken of ongedaan 
te maken zijn in principe ook verplicht.  
De zorgplicht geldt in alle situaties, voor zowel beschermde als niet beschermde soorten en blijft ook gelden als er 
een ontheffing of vrijstelling is verleend. 
 
Beschermde planten 

Ruim honderd soorten inheemse planten zijn als beschermd aangewezen (AMvB). Het is verboden deze planten te 
plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te ontwortelen of op andere wijze van hun 
groeiplaats te verwijderen (art.8). Buiten de gebieden uit de Natuurbeschermingswet kan de provincie te beschermen 
leefgebieden aanwijzen (art. 19).  
 
Beschermde dieren 
Aangewezen beschermde diersoorten zijn alle van nature op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie 
voorkomende soorten vogels, alle van nature in Nederland voorkomende amfibieën, reptielen en zoogdieren met 
uitzondering van de bruine rat, de zwarte rat en de huismuis. Daarnaast vissen, schaal- en schelpdieren voor zover 
ze niet vallen onder de Visserijwet1963. 
 
Overige diersoorten zijn alleen beschermd indien zij bij AMvB of bij ministeriële regeling zijn aangewezen. 
 
Voor de beschermde inheemse diersoorten geldt een verbod op: 
1. het doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen (art.9); 
2.  het opzettelijk verontrusten (art.10); 
3. het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen, of andere voortplantings- of 

vaste rust- of verblijfplaatsen (art.11); 
4. het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren (art.12). 
 
Hierop zijn diverse uitzonderingen mogelijk m.b.t. bijv. bejaagbare soorten (art. 32) en soorten die veel schade 
veroorzaken. Op landelijk niveau zijn dat bijv. Canadese gans, houtduif, konijn, kauw, vos, zwarte kraai. Op 
provinciaal niveau kan vrijstelling worden verleend voor bijv. brandgans, ekster, fazant, grauwe gans, haas, 
holenduif, huismus, kleine rietgans, knobbelzwaan, kolgans, meerkoet, rietgans, ringmus, roek, rotgans, smient, 
spreeuw, wilde eend en woelrat.  



  

 

 
Databanken 
Overigens is er veel informatie over soorten beschikbaar op internet. In de Soortendatabase staat informatie over 
soorten die in Nederland in het wild voorkomen en op welke manier ze worden beschermd 
(http://mineleni.nederlandsesoorten.nl). Het Soortenregister geeft inhoudelijke informatie over Nederlandse planten- 
en diersoorten. Bij elke soort staat een uitgebreide beschrijving van onder meer verspreiding, biotoop en levenswijze 
(http://www.nederlandsesoorten.nl). Tot slot geeft de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) informatie over 
waar Nederlandse planten- en diersoorten voorkomen. Deze is beschikbaar voor bedrijven en overheden 
(http://www.gegevensautoriteitnatuur.nl). 
 
Vrijstellingen en ontheffingen 
In art. 75 is aangegeven waarvoor vrijstellingen en ontheffingen mogelijk zijn. Art. 75b geeft de relatie met de Wabo 
en de omgevingsvergunning. In het Besluit en de Regeling vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten Flora- en 
faunawet is aangegeven welk beschermingsregime voor de soorten geldt. Dit wordt ook wel aangegeven als Tabel 1, 
2 en 3 soorten.  
 
Tabel 1. Algemeen beschermde soorten 

Voor de soorten in Tabel 1 geldt een algemene vrijstelling voor art. 8-12 van de FF-wet, als de activiteiten vallen 
onder ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik..  
Bij de activiteiten bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 
vrijstelling voor de soorten in tabel 1 voor artikel 8 t/m 12 van de FF-wet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende 
eisen gesteld. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd worden. Voor andere activiteiten dan 
hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 1 een ontheffing nodig. Een ontheffingsaanvraag voor deze soorten 
wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van 
instandhouding van de soort’ (zgn. lichte toets). 
 

Voorbeeld definitie Bestendig beheer  

Bestendig beheer betreft voortzetting van het (reguliere) onderhoud gericht op behoud van de 
bestaande situatie. De werkzaamheden worden al langer op deze manier uitgevoerd en hebben 
kennelijk niet verhinderd, of zelfs bijgedragen aan de vestiging van beschermde soorten. Daarbij 
komt dat de werkzaamheden geen nadelige effecten op de aanwezige beschermde soorten 
mogen hebben. Indien onderhoudsmaatregelen niet meer plaatsvinden c.q. op een andere wijze 
gaan plaatsvinden, verandert het leefgebied en kunnen aanwezige soorten verdwijnen. 

Bron: Gedragscode Bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen 

 
 
Tabel 2. De overige beschermde soorten 

Voor de soorten in Tabel 2 geldt een algemene vrijstelling voor art. 8-12 van de FF-wet, als de activiteiten vallen 
onder ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik, mits activiteiten worden 
uitgevoerd op basis van een door de minister van EL&I goedgekeurde gedragscode. Hetzelfde geldt voor alle 
vogelsoorten. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor 
goedkeuring. Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 2 een ontheffing nodig. Een 
ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van 
instandhouding van de soort’. Dit is niet van toepassing op alle vogelsoorten (zie toelichting tabel 3).  
 
Tabel 3. De strikt beschermde soorten 

Voor de soorten in Tabel 3 geldt een vrijstelling als de activiteiten vallen onder bestendig beheer en onderhoud of 
bestendig gebruik, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van EL&I goedgekeurde 
gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor 
goedkeuring. De soorten uit Tabel 3 omvat alle soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. 
 
Deze vrijstelling is enigszins beperkt:  

 voor de activiteiten bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik geldt voor 
de soorten uit Tabel 3 geen vrijstelling voor artikel 10 van de FF-wet. Ook niet op basis van een gedragscode. Er 
is geen ontheffing mogelijk. 

 voor de activiteit ruimtelijke ontwikkeling, geldt voor soorten in tabel 3 geen vrijstelling. Ook niet op basis van een 
gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig. 

 Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing nodig. 
 
 
 
 
 

http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/
http://www.nederlandsesoorten.nl/
http://www.gegevensautoriteitnatuur.nl/


  

 

Een ontheffingsaanvraag voor de soorten van Tabel 3 wordt getoetst aan drie criteria:  
1) er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang1 
2) er is geen alternatief,  
3) doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort. 
 
Deze drie criteria vormen de zgn. uitgebreide toets. De drie criteria staan naast elkaar en niet na elkaar (aan alle drie 
moet voldaan zijn). De uitgebreide toets voor ontheffingverlening geldt ook voor alle vogelsoorten. 
(zie voor de soortlijsten: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-
publicaties/rapporten/2005/06/16/overzicht-beschermde-soorten-planten-en-dieren/overzicht-beschermde-soorten-
planten-en-dieren.pdf). 
 
 

Natuurbeschermingswet 1998 
De Natuurbeschermingswet 1998 (kortweg: Nbw) vormt de invulling van de gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn 
en de Habitatrichtlijn en heeft als doel het beschermen en instandhouding van bijzondere gebieden in Nederland. De 
Nbw kent verschillende soorten beschermde gebieden. De belangrijkste zijn de Natura 2000-gebieden (Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden) en de beschermde natuurmonumenten. De aanwijzingsbesluiten van deze gebieden 
bevatten een kaart en een toelichting, waarin de instandhoudingdoelstellingen staan verwoord. De Nbw stelt dat alle 
projecten en handelingen die de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-
gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied 
is aangewezen, verboden zijn zonder vergunning (art. 19d). Het maakt daarbij niet uit of dit in of buiten het Natura-
2000 gebied plaatsvindt, omdat de Wet ook de ‘externe werking’ is geregeld. Dat wil zeggen dat voor projecten of 
handelingen buiten Natura-2000 gebied plaatsvinden maar waarvan wel negatieve gevolgen zijn te verwachten in het 
gebied een beoordeling moet plaatsvinden. Hieruit moet blijken of er significant negatieve effecten zijn van de 
activiteit op de beschermde natuurwaarden. Hierbij valt de te denken aan bijv. ammoniakemissie van landbouwbe-
drijven. 
 
Natura 2000 
Natura 2000 omvat een samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Alle Europese lidstaten 
dragen hieraan bij. Natura 2000 is gericht op het behoud van natuurgebieden en de ontwikkeling daarvan. De 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn vormen hiervoor de onderliggende basis. Bepaalde diersoorten en hun natuurlijke 
leefomgeving (habitat) moeten worden beschermd om de biodiversiteit te behouden. In Nederland zijn ruim 160 
gebieden aangemeld als Natura 2000-gebied. Alle Natura 2000-gebieden liggen binnen de Ecologische Hoofdstruc-
tuur. 
 
Een deel van de Natura 2000-gebieden is inmiddels definitief aangewezen. Het bijbehorende aanwijzingsbesluit geeft 
aan welke planten, dieren en habitats het betreft. Een praktische vertaling komt te staan in een beheerplan. Hierin 
staat onder andere beschreven welke maatregelen nodig zijn om de doelen te behalen. 

 
Externe werking 
Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 
ook activiteiten buiten het gebied kunnen de waarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt 'externe werking' 
genoemd. De wet bevat geen definitie van externe werking. Het wordt in het spraakgebruik gehanteerd om aan te 
geven dat ook projecten of andere handelingen buiten een Natura 2000-gebied kunnen leiden tot verslechtering van 
de natuurlijke kwaliteit van habitats van soorten, of significante verstoring veroorzaken van soorten waarvoor een 
Natura 2000-gebied is aangewezen.  
 
Externe werking treedt op wanneer er, ongeacht de locatie, een effectgebied ontstaat als gevolg van het optreden 
van ruimtelijke overlap tussen een invloedsgebied van een instandhoudingsdoelstelling (IHD) en een invloedsgebied 
van een activiteit die plaatsvindt buiten een Natura 2000-gebied en waarvoor de IHD gevoelig is (Notitie Externe 
werking, Steunpunt Natura2000, mei 2010). 
 

                                                
1 onderzoek en onderwijs, repopulatie en herintroductie, bescherming van flora en fauna, veiligheid van het luchtverkeer, 
volksgezondheid of openbare veiligheid, dwingende redenen van openbaar belang, het voorkomen van ernstige schade aan 
vormen van eigendom, belangrijke overlast veroorzaakt door dieren, uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig 
beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw, bestendig gebruik, uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling 

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2005/06/16/overzicht-beschermde-soorten-planten-en-dieren/overzicht-beschermde-soorten-planten-en-dieren.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2005/06/16/overzicht-beschermde-soorten-planten-en-dieren/overzicht-beschermde-soorten-planten-en-dieren.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2005/06/16/overzicht-beschermde-soorten-planten-en-dieren/overzicht-beschermde-soorten-planten-en-dieren.pdf


  

 

   
 
 
Stikstof in Natura 2000-gebieden 
Een voorbeeld van externe werking is de depositie van stikstof. Door allerlei bronnen komt stikstof in het milieu 
terecht, afkomstig van de landbouw, verkeer, industrie en huishoudens. De grote hoeveelheid stikstof heeft  effecten 
op de groei van planten. Dit gaat in de regel ten koste van kwetsbare planten en biodiversiteit, waardoor gevoelige 
gebieden (zoals venen en heide) verruigen door de groei van bijv. grassen en soorten als braam.  
 
Het Rijk werkt aan een nieuw beleid, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarmee wordt gehoopt de 
hoeveelheid stikstof in de Natura2000 te kunnen verminderen. De PAS brengt daartoe alle bronnen in beeld en er 
komt een rekentool beschikbaar (Aerius) om de bijdragen van (nieuwe) plannen te kunnen bepalen. De basisgedach-
te is dat economische ontwikkelingen mogelijk blijven (ontwikkelruimte), mits de totale hoeveelheid stikstof in het 
gebied omlaag gaat. In de huidige wetgeving is veelal geen vergunning meer mogelijk (bijv. veehouderij) als er in een 
overbelaste situatie sprake is van toename van de stikstofdepositie in een Natura2000 gebied, ook al is het een hele 
kleine toename.  
 
Uiteindelijk zullen de afspraken over stikstof een plaats moeten krijgen in de per gebied op te stellen beheerplannen. 
De verwachting is dat PAS in de loop van 2014 volledig in werking treedt. In de loop van 2013 is de verwachting dat 
meer bekend wordt over zaken als beschikbare ontwikkelruimte e.d. De rekentool van Aerius is als bèta-versie al wel 
beschikbaar. 
 
Bestemmingsplannen en Natura 2000 
Het bestemmingsplan is zowel voor de ruimtelijke ordening als voor de natuurwetgeving een belangrijk instrument 
voor de bescherming van gebieden die vallen onder de EHS en Natura2000. Gemeenten moeten in hun bestem-
mingsplannen rekening houden met de instandhoudingsdoelen van Natura 2000 gebieden. Als uit onderzoek blijkt 
dat de plannen significant negatieve effecten kunnen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen, is een passende 
beoordeling noodzakelijk (zie ook Habitattoets). 
 
Het is van belang in de bestemmingsplannen aandacht te hebben voor: 

 aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden 

 adequaat bestemmen en begrenzen van beschermde gebieden 

 opstellen van voorschriften m.b.t. toelaatbare handelingen 

 goede toelichting bij het bestemmingsplan 
 
 
Vergunningverlening en Natura 2000 
Voor de Nbw kan door het bevoegd gezag (meestal Gedeputeerde Staten, soms de minister van EL&I) vergunning 
worden verleend op grond van artikel 19d. Voor plannen (bijv. bestemmingsplannen, streekplannen, waterhuishou-
dingplannen) geldt dat goedkeuring van het bevoegd gezag op grond van artikel 19j nodig is. Ook activiteiten buiten 
het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als er negatieve effecten door ‘externe werking’ kunnen 
optreden. De vergunning of goedkeuring kan pas worden afgegeven nadat een ‘habitattoets’ het bevoegd gezag de 
zekerheid heeft gegeven dat het gebied niet wordt aangetast. 
 
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De Wabo regelt de 
aanvragen van omgevingsvergunningen voor o.a. milieu, bouwen en ruimtelijke plannen. Ook de Nbw haakt hierbij 
aan, in die zin dat een aanvraag Nbw via de Wabo kan lopen. Dit is echter niet verplicht. Een aanvraag Nbw kan dus 



  

 

afzonderlijk bij (meestal) de provincie worden ingediend. Voor de omgevingsvergunning is meestal de gemeente het 
bevoegd gezag. De Wabo bepaalt dat een aanvraag door één bevoegd gezag moet worden afgehandeld. De 
gemeente zal indien relevant bij de provincie moeten navragen of een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) is te 
verlenen. Zonder deze vvgb mag de gemeente de vergunning niet verlenen. Aan een vvgb kan de provincie 
voorschriften verbinden welke de gemeente weer aan de omgevingsvergunning moet koppelen. 
 
Bestaand gebruik 
De Nbw 1998 definieert het bestaand gebruik als gebruik dat plaatsvond ten tijde van aanwijzing van het Vogel- en 
Habitatrichtlijngebied. In de praktijk (op basis van een brief van de minister van LNV aan de Tweede Kamer, 
september 2007) wordt het ijkmoment 1 oktober 2005 gehanteerd. Het betreft dan iedere handeling die voor 1 
oktober 2005 werd verricht en sedertdien niet of niet in betekenende mate is gewijzigd. Bij bestaand gebruik gaat het 
om feitelijk gebruik. Dit is in lijn met de Habitatrichtlijn waar het steeds gaat om feitelijkheden. Het is niet relevant of 
voor het bestaande gebruik al een vergunning op grond van een andere wet was verleend of niet. Het is evenmin 
relevant of er een vergunning is verleend die meer toestaat dan het feitelijke gebruik. 
 
Volgens de Raad van State (bijv. RvS 28-11-1212 nr. 201109738/1/A4) moet voor een passende beoordeling ruimer 
worden gekeken dan naar bestaand gebruik. Bestaand gebruik is dan wel het gebruik dat op 1 oktober 2005 
plaatsvond en nadien niet wezenlijk is gewijzigd. Dit gebruik is op grond van artikel 19d, derde lid, van de Nbw 1998 
uitgezonderd van de vergunningplicht. Voor een passende beoordeling moet echter de datum worden aangehouden 
waarop de Veluwe is aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van de Vogelrichtlijn, te weten 24 maart 
2000 (o.a. RvS 31-03-2010, nr. 200903784/1/R2 en 7-09-2011, nr. 201003301/1/R2). Als de situatie voor die datum 
al was vergund en sindsdien niet wezenlijk is gewijzigd is een passende beoordeling (Nbw art. 19f, 1e lid) niet nodig. 
 
Habitattoets en passende beoordeling 
In de ‘oriëntatiefase’ of voortoets wordt onderzocht of een plan, project of handeling (kortweg: ‘activiteit’), gelet op de 
instandhoudingsdoelstellingen, kan worden toegelaten en zo ja onder welke voorwaarden. De gevolgen moeten 
worden beoordeeld in samenhang met die van andere plannen en projecten (‘cumulatieve effecten’). De voortoets is 
niet verplicht, maar kan wel inzicht geven of er een vergunning nodig is. Dit ter beoordeling aan het bevoegd gezag. 
Als de effecten klein zijn, volgt een verslechterings- en verstoringstoets’. Bij mogelijke significante effecten volgt een 
‘passende beoordeling’. 
 
In de verslechterings- en verstoringstoets worden de effecten gespecificeerd. Daarbij hoeft dan niet meer naar 
cumulatieve effecten te worden gekeken. Het bevoegd gezag beoordeelt of de effecten aanvaardbaar zijn of niet. 
Aan de vergunning kunnen beperkende voorwaarden worden verbonden (mitigatie en compensatie). Is dat 
onvoldoende effectief dan kan de vergunning worden geweigerd. 
 
Als een activiteit mogelijk significante gevolgen heeft is een passende beoordeling nodig. Op basis van de beste 
wetenschappelijke kennis dienen de effecten op de habitats en soorten te worden ingeschat, rekening houdende met 
cumulatieve effecten. 
Als de passende beoordeling uitwijst dat er slechts beperkte effecten zijn, dan dient vergunning te worden aange-
vraagd. Deze wordt verleend indien de effecten aanvaardbaar worden geacht. Als er significante effecten zijn, dan 
mag vergunning alleen worden verleend als er voldaan is aan alle drie onderstaande ADC-criteria: 
 
-  Er zijn geen geschikte Alternatieven. 
-  Er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder redenen van sociale en economi-

sche aard. 
-  Er is voorzien in exacte en tijdige Compensatie. 
 
Het bevoegd gezag moet beoordelen of de resultaten van de ADC toets leiden tot een vergunning of een weigering. 
 
Als er sprake is van aantasting van een gebied dat is aangewezen ter bescherming van prioritair natuurlijk habitat of 
een prioritaire soort, dient eerst door de minister van EL&I aan de Europese Commissie advies te worden gevraagd. 
Bovendien is het aantal redenen van groot openbaar belang beperkt. Het toetsingskader voor beschermde 
natuurmonumenten is zeer vergelijkbaar, echter de procedure en de speelruimte van het bevoegd gezag wijken op 
enkele ondergeschikte punten af. 
 
Zorgplicht 
Artikel 19l legt aan iedereen een zorgplicht voor beschermde natuurgebieden op. Deze zorg houdt in ieder geval in 
dat ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat een handeling nadelige gevolgen heeft, verplicht is die 
handeling achterwege te laten of, als dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, eventuele gevolgen zoveel mogelijk 
te beperken of ongedaan te maken. De nadelige handelingen hebben betrekking op de instandhoudingsdoelen in het 
geval van een Natura 2000-gebied en op de wezenlijke kenmerken in het geval van een beschermd natuurmonu-
ment. 



  

 

 

Rode lijsten 
Rode lijsten geven een overzicht van diersoorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. De mate 
van bedreiging is verdeeld over 8 categorieën, lopend van uitgestorven op wereldschaal, (in het wild) verdwenen uit 
Nederland, ernstig bedreigd, tot bedreigd, kwetsbaar of gevoelig. Plaatsing op een van de lijsten betekent niet 
automatisch dat de diersoort is beschermd. Daarvoor is opname in de Flora- en faunawet nodig. Rode lijsten hebben 
een belangrijke signaleringsfunctie, ze geven aan hoe goed of slecht het met een diersoort gaat. In de Soortendata-
base is terug te vinden of een diersoort op één van de rode lijsten staat. 
 
Momenteel (2013) zijn er Rode lijsten voor paddenstoelen, bijen, dagvlinders, haften, kokerjuffers, korstmossen, 
land- en zoetwaterweekdieren, amfibieën, reptielen, mossen, zoogdieren, platwormen, sprinkhanen en krekels, 
steenvliegen, vaatplanten, vissen vogels en libellen. In totaal staan er momenteel ruim 3300 soorten op de Rode 
lijsten. 
 
Voor deze soorten geldt dat verslechtering van het leefgebied al snel tot negatieve effecten voor de betreffende soort 
zal leiden. Een aantal van deze soorten is niet specifiek beschermd in de wetgeving, behoudens de algemene 
zorgplicht welke altijd geldt. Aparte maatregelen om deze soorten te helpen zullen dan in de regel ook niet of 
nauwelijks worden getroffen.  
 

Ecologische Hoofdstructuur 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurge-
bieden, verbonden door robuuste verbindingszones. Het kabinet-Rutte-Asscher wil de EHS (inclusief verbindingszo-
nes) uitvoeren, maar daar meer tijd voor nemen. Doel is behoud en versterking van de biodiversiteit, door uitwisse-
ling van planten en dieren tussen gebieden mogelijk te maken.  
 
De begrenzing van de EHS is een provinciale taak. De Ecologische Hoofdstructuur is uitgewerkt in provinciale 
streekplannen. Ruimtelijke plannen van gemeenten moeten hieraan worden getoetst. De EHS is de afgelopen jaren 
in gebiedsplannen nader begrensd (vaak op  perceelsniveau), waarbij per begrensde eenheid natuurdoeltypen zijn 
aangewezen. 
 
De EHS bestaat uit bestaande natuurgebieden zoals de Veluwe en de 20 Nationale parken, gebieden met nieuwe 
natuur van nationaal of internationaal belang, landbouwgebieden met agrarisch natuurbeheer en de meeste grote 
wateren (Noordzee, Waddenzee, meren, rivieren en de kuststrook). De provincies worden vanaf 2014 verantwoorde-
lijk voor de EHS. In 2021 moet de EHS afgerond zijn. 
 
Het ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden. In 
of in de nabijheid van beschermde natuurgebieden geldt het ‘nee, tenzij’-regime. Nieuwe plannen, projecten of 
handelingen zijn niet toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. Indien een 
voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt kan de ingreep plaatsvinden, mits de 
eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt gecompenseerd. Indien een 
voorgenomen ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-regime dan kan de ingreep niet plaatsvin-
den. 
 
 
Bronnen: 

- www.wetten.nl  
- www.rijksoverheid.nl  
- www.natuurbeheer.nu 
- www.natura2000.nl 
- www.infomil.nl  
- http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/ 
 

http://www.wetten.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.natuurbeheer.nu/
http://www.natura2000.nl/
http://www.infomil.nl/
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/
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Natura 2000 gebied: Veluwe 
 

 doelstelling en staat van instandhouding  
van soorten en habitattypen   

 

Veluwe 
Gebiedsnummer   57 
Natura 2000 Landschap  Hogere zandgronden 
Status     Habitatrichtlijn + Vogelrichtlijn 
Site code    NL9801023 (Veluwe) + NL3009017 (Veluwe) 
Beschermd natuurmonument Leemputten bij Staveren BN, Mosterveen BN 
Wetland (Wetlands-Conventie) - 
Beheerder Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geldersch Land-

schap, Defensie, Domeinen, Rijkswaterstaat, particulieren, 
Provincie Gelderland, Gemeente Apeldoorn, Arnhem, Bar-
neveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, 
Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Renkum, 
Rheden, Rozendaal, Wageningen 

Oppervlakte 91.200 ha 
 
De Veluwe bestaat overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en stuifzanden. 
In de voorlaatste ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden, duwden de ijslobben van het landijs enorme 
hoeveelheden door de rivieren aangevoerd zand en grond voor zich uit en opzij en vormden zo 
de stuwwallen. Hoewel de hoogteverschillen sindsdien door wind en water zijn afgevlakt, reiken 
de hoogste delen van de Veluwe tot ruim 100 m boven NAP.Tot 1900 was de Noord-Veluwe 
één uitgestrekt stuifzandgebied. Tegenwoordig is er in totaal nog 1400 hectare stuifzand op de 
Veluwe. Bij Kootwijk is één van de grootste actieve stuifzandgebieden van Europa. Plaatselijk 
komen in de heiden natte (o.a. Leemputten bij Staverden) of droge (o.a. Harskamp) heischrale 
graslanden, jeneverbesstruwelen, vennen, natte heide en hoogveenkernen (Mosterdveen) voor. 
In het beekdal van de Hierdense en Staverdense Beek worden schraallanden aangetroffen. 
Langs de randen van de Veluwe ontspringen de (sprengen)beken, waar beekvegetaties en zeer 
plaatselijk bronbossen voorkomen.  
 
Instandhoudingdoelstellingen Veluwe 
Voor het Natura 2000 gebied de Veluwe zijn de volgende algemene doel opgesteld 
(Ministerie van LNV, gebiedendocument 2006): 
- Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de 

gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese 
Unie. 

- Behoud van de bijdrage van het Natura 2000 gebied aan de ecologische samenhang van het 
Natura 2000 netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 

- Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve 
van de duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende habitats en soorten. 

- Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de 
ecologische hoofdstructuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soor-
ten waarvoor instandhoudingdoelstellingen zijn geformuleerd. 

- Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instand-
houding van de habitattypen. 



  

 

 
In onderstaande Tabel staan de habitattypen, Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten 
waarvoor de Veluwe is aangewezen. 
 
Tabel: Habitattypen, Habitatrichtlijnsoorten en Vogelrichtlijnsoorten zoals aangewezen voor het 

Natura 2000 gebied Veluwe (Ministerie van LNV, gebiedendocument 2006). 
 
 

Habitattypen 
H2310 Stuifzandheiden met struikhei 
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 
H2330 Zandverstuivingen 
H3130 Zwakgebufferde vennen 
H3160 Zure vennen 
H4010 Vochtige heiden 
H4030 Droge heiden 
H5130 Jeneverbesstruwelen 
H6230 Heischrale graslanden 
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 
H9120 Oude eikebossen 
H91E0 Vochtige alluviale bossen 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
H1042 Gevleke witsnuitlibel 
H1083 Vliegend hert 
H1096 Beekprik 
H1163 Rivierdonderpad 
H1166 Kamsalamander 
H1318 Meervleermuis 
H1831 Drijvende waterweegbree 
 
Vogelrichtlijnsoorten 
A072 Wespendief - b 
A224 Nachtzwaluw - d 
A229 IJsvogel - b 
A233 Draaihals - b 
A236 Zwarte specht - b 
A246 Boomleeuwerik - b 
A255 Duinpieper - b 
A276 Roodborsttapuit - b 
A277 Tapuit - b 
A338 Grauwe klauwier - b 



  

 

Effectenindicator Veluwe 
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Regelgeving EHS 
 

Beleid EHS 
 

Nationaal beleid 
Landelijk is de toetsing op de EHS vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012, 
kortweg SVIR). 
 
De AMvB Ruimte (bij het SVIR) geeft kaders aan toetsing van activiteiten op de EHS. De provincies 
hebben daarin een belangrijke rol, bijv. in het beleid t.a.v. landschappelijke en ruimtelijke inrichting. De 
kaders geeft regels hoe compensatie moet worden toegepast en staat een saldobenadering toe. Hiermee 
wordt gehoopt dat natuurbehoud, leefbaarheid, maar ook ontwikkelingen tegelijkertijd realiseerbaar zijn. 
Netto areaalverlies moet in ieder geval worden voorkomen. De provincies kunnen het beleid verder 
uitwerken in verordeningen. 
 
Een hoofddoelstelling van de EHS is het voorkomen van nieuwe en het opheffen van bestaande 
versnippering van natuurgebieden. Maatregelen hiervoor zijn bijv. de bekende ecoducten of dassentun-
nels. 
 
Medio 2011/2012 heeft een herijking plaatsgevonden van de EHS, waarbij het kabinet de robuuste 
verbindingszones wilde laten vervallen en de nadruk wilde leggen op Natura 2000, de Kaderrichtlijn 
Water en een mede door de bezuinigingen gestuurde compacte afronding van de EHS. De meeste 
provincies hebben in 2013 aangepast beleid vastgesteld. 
 
 
EHS/GNN in Gelderland 
De provincie Gelderland heeft in de Ruimtelijke Verordening Gelderland van 19 december 2012 de 
nieuwe begrenzing en ruimtelijke bescherming van de ecologische hoofdstructuur (EHS) definitief 
vastgesteld. Er zijn drie categorieën te onderscheiden, waarvoor specifiek beleid is vastgesteld: 
  

 EHS-natuur: soorten gebonden aan grotere natuurgebieden 

 EHS-verweving: gemengde gebieden met natuurwaarden en/of potentie 

 Ecologische verbindingszones: zones welke  
 

Uiteraard is er sprake van een grote samenhang tussen deze categorieën. In 2013 werd besloten om de 
Ecologische Hoofdstructuur iets te versmallen. De natuur beslaat zo’n 40 procent van het oppervlak van 
Gelderland. Afgesproken is om daar waar nieuwe natuur komt, door kavelruil ook de landbouwstructuur 
te versterken. De ambitie is om 1.000 hectare per jaar te ruilen. Verder zal worden bekeken of de relatief 
dure agrarisch beheerde natuur deels uit de EHS is te halen en hiervoor een andere regeling te treffen.  
 
Tot slot zal het landschapsbeleid worden vereenvoudigd en teruggebracht tot één categorie, te weten 
landschap van provinciaal belang.  
 
Binnen de Ecologische Hoofdstructuur geldt de “nee, tenzij”-benadering. Als plannen of activiteiten een 
significant negatief effect hebben op de wezenlijke kenmerken of waarden van een gebied, mogen deze 
niet worden uitgevoerd. Alleen als er geen reële alternatieven zijn, er sprake is van redenen van groot 
openbaar belang en mitigatie en/of compensatie mogelijk is en wordt uitgevoerd kan de activiteit mogelijk 
toch doorgang vinden. Dit moet uit onderzoek blijken. 
 
De provincie heeft per gebied beleid opgesteld en gedefinieerd wat onder significante effecten moet 
worden verstaan. De benadering geeft de aanvrager de ruimte om de activiteit door te laten gaan zonder 
nadelen voor de natuur.  
 



  

 

 
De ecologische kernkwaliteiten van een bepaald gebied zijn gelijk aan de door Gedeputeerde Staten 
geformuleerde natuurdoelstellingen voor dat gebied. Dit houdt in dat niet alleen de aanwezige natuur-
waarden worden beschermd maar ook de door Gedeputeerde Staten beoogde natuurwaarden. Omge-
vingscondities zijn de omstandigheden waaraan voldaan moet worden (omgevingskwaliteit in de zin van 
milieu, water en ruimte) om de ecologische kernkwaliteiten te bewerkstelligen. 
 
Initiatiefnemers van ingrepen binnen de EHS moeten onderzoek doen. Gedeputeerde Staten beoordelen 
bestemmingsplanwijzigingen binnen de EHS op hun effecten op de kernkwaliteiten en omgevingscondi-
ties. Bestaande rechten van functies ingevolge vigerende bestemmingsplannen worden door Gedepu-
teerde Staten niet beoordeeld. In de EHS verweving en verbindingszone kan regulier agrarisch gebruik 
worden voortgezet en kan vergroting van aanwezige bouwpercelen via bestemmingsplanwijziging plaats 



  

 

vinden, mits rekening wordt gehouden met de omgeving, inclusief het (potentiële) functioneren van 
verbindingszones. 
 
Gedeputeerde Staten beoordelen of een aantasting van kernkwaliteiten en omgevingscondities van de 
EHS als significant is te beschouwen. Hierbij maken Gedeputeerde Staten onderscheid in enerzijds 
kernkwaliteiten en omgevingscondities behorende bij een specifieke locatie, het leefgebied van (benoem-
de) soorten en uitwisselingsmogelijkheden voor soorten en anderzijds in kernkwaliteiten die betrekking 
hebben op landschappelijke en landschapsecologische samenhang.  

 
Significantie 
Gedeputeerde Staten beschouwen een aantasting als significant als de volgende kernkwaliteiten of 
omgevingscondities in het geding zijn (Provincie Gelderland, 2006): 
 

 Areaal en kwaliteit van natuur-, bos- en landschapselementen. 

 Specifieke verbindingsdoelstellingen voor ecologische verbindingszones. 

 Areaal en kwaliteit van de natuurdoeltypen van bestaande en te ontwikkelen natuur (inclusief 
agrarische natuur). 

 Kwaliteit van het leefgebied van alle soorten waarvoor conform de Flora- en faunawet bij ruimtelijke 
ontwikkelingen een ontheffing vereist is en als zodanig worden genoemd in de AmvB Vrijstelling 
beschermde dier- en plantensoorten van de Flora- en faunawet. 

 Areaal van de grote natuurlijke eenheid (aaneengeslotenheid). 

 Ongestoord verloop van natuurlijke processen in de grote eenheid. 

 Natuurlijke morfologie, waterkwaliteit, watervoering en verbondenheid met het landschap van HEN-
wateren. 

 De mogelijkheid van uitwisseling van planten en dieren tussen en binnen de verschillende leefgebie-
den in de EHS. 

 Grond- en oppervlaktewater-omstandigheden (kwaliteit en kwantiteit) behorende bij waterafhankelijke 
natuurdoeltypen. 

 Stilte in stiltebeleidsgebieden en stiltegebieden (in geval de norm van 40 decibel wordt overschre-
den). 

 
Gedeputeerde beschouwen een aantasting niet zonder meer als significant wanneer onderstaande 
kernkwaliteit voor de gehele EHS of de regiospecifieke kernkwaliteiten in het geding zijn. Gedeputeerde 
Staten zullen de significantie van deze aantastingen van geval tot geval beoordelen (Provincie Gelder-
land, 2006). 
 
Kernkwaliteiten 
Bij het beoordelen van aantastingen maakt de Gedeputeerde Staten gebruik van de volgende kernkwali-
teiten in de gehele EHS: 
 
Landschappelijke verwevenheid van natuur, bos en landschapselementen met cultuurgronden. 
 
Specifiek voor de Veluwe gelden de volgende kernkwaliteiten: 
- Het grootschalige samenhangende bos- en natuurgebied waarbinnen uitwisseling van planten en 

dieren mogelijk is, waarbinnen natuurlijke processen zo veel mogelijk ongestoord verlopen, en waar-
binnen het beheer optimaal is afgestemd op de gevarieerde natuurdoelstellingen. Hierbij is zowel 
ruimte voor grote eenheden natuur en natuurbos als voor meer ‘beheerde’ natuur: multifunctioneel 
bos, heide, vennen en stuifzanden en de daarbij behorende flora en fauna. 

-  De uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren binnen de hele Veluwe. In het bijzonder de vrije 
verplaatsing van herten en wilde zwijnen binnen het gehele bos- en natuurgebied van de Veluwe. 

-  De verbinding van de Veluwe met de IJsselvallei, Rijnuiterwaarden, Gelderse Vallei en Randmeerkust 
via verbindingszones en in de toekomst poorten en robuuste verbindingen (Hattemer-, Wisselse-, 
Beekberger-, Soerense-, Haviker-, Renkumse-, Voorthuizer- en Hierdense Poort). Planten en dieren 
kunnen zich ongestoord verplaatsen binnen deze verbindingszones en poorten. In de poorten kunnen 
de abiotische processen op de overgang van Veluwe en de lagere randgebieden zo veel mogelijk 
ongestoord verlopen. 



  

 

-  De landschappelijke, hydrologische en ecologische samenhang binnen het stroomgebied van de 
Hierdense Beek met infiltratie- en kwelgebieden, met moerassen, natte schraallanden, natte heide, 
bloemrijke graslanden en kruidenrijke akkers en bossen. 

-  De verwevenheid en het samengaan van cultuurhistorie en natuur in onder andere landgoederen, 
sprengen, oude landbouwenclaves, grafheuvels en hakhoutbossen. 

-  De beken, sprengen, en beekdalen op de flanken van de Veluwe met hun hydrologische en land-
schappelijke samenhang met hun omgeving. 

-  De eeuwenoude bosstandplaatsen met waardevol bos en ondergroei en de aanwezigheid van 
oorspronkelijke soorten bomen en struiken. 

 
Overige aspecten 
Voor de specifieke eisen voor andere EHS gebieden in Gelderland en de specifieke voorwaarden voor 
mitigatie, compensatie en saldobenadering zij verwezen naar de Streekplanuitwerking EHS van de 
provincie Gelderland. 


