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1 Inleiding  
 
1.1 Doel van deze nota 
Deze Nota inspraak- en overlegreacties heeft tot doel insprekers en belangstellenden in de gelegen-
heid te stellen om kennis te nemen van alle inspraak- en overlegreacties op het voorontwerpbestem-
mingsplan Raadhuisstraat 13, Nigtevecht, de antwoorden van de gemeente Stichtse Vecht hierop en 
de mogelijke wijzigingen in het voorontwerpbestemmingsplan. In deze nota wordt elke inspraak- en 
overlegreacties afzonderlijk samengevat, beantwoord en wordt per reactie aangegeven of en in welke 
mate de reactie aanleiding geeft tot aanpassing van het voorontwerpbestemmingsplan Raadhuisstraat 
13, Nigtevecht. 
 
Voorontwerpbestemmingsplan Raadhuisstraat 13, Nigtevecht heeft vanaf vrijdag 10 januari 2014 tot 
en met donderdag 20 februari 2014 ter inzage gelegen. Gedurende de periode dat het plan ter inzage 
ligt kan een ieder met een inspraakreactie reageren op de inhoud van het voorontwerpbestemmings-
plan. In de periode van 6 weken dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn er 
3 inspraakreacties ontvangen. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan is op 20 juni 2013 in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Be-
sluit ruimtelijke ordening (Bro) toegezonden aan 5 (aantal) instanties en organisaties die betrokken 
zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het 
plan in het geding zijn. Geen van de overleg partners heeft aanleiding gezien om te reageren op het 
plan. 
 
Behalve inspraak- en overlegreacties kunnen wijzigingen van het voorontwerp hun oorzaak vinden in  
nieuwe of gewijzigde inzichten en het herstel van onjuistheden: de wijzigingen ambtshalve. 
 
 
1.2 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 gaat in op de procedure rond de overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro.  
 
In hoofdstuk 3 komen de inspraakreacties aan de orde. Elke inspraakreactie wordt kort samengevat 
en beantwoord. Ook hier wordt telkens aangegeven of de reactie leidt tot het aanpassen van het 
voorontwerpbestemmingsplan. 
 
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de ambtshalve aanpassingen. Op grond van nieuwe gegevens en inzichten 
die losstaan van inspraak- en overlegreacties kan het wenselijk zijn om het bestemmingsplan op on-
derdelen te wijzigingen. 
 
In hoofdstuk 5 worden alle aanpassingen die zullen worden aangebracht in de verbeelding, regels of 
toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan samengevat weergegeven in een Staat van wijzigin-
gen. 
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1.3 Overzicht van inspraak- en overlegreacties 
(Kopie excel-NAW bestand voor afdruksamenvoegen. Overlegreacties worden genummerd gelijke 
paragrafen in hfd 3: 3.1, 3.2 etc. Inspraakreacties gelijke paragrafen hfd. 4: 4.1, 4.2 etc.. Bij anonimi-
seren wordt naam verwijderd uit excel-NAW bestand ). 
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2 Overlegreacties 
  
Het voorontwerpbestemmingsplan Raadhuisstraat 13, Nigtevecht is aan de volgende instanties en 
organisaties toegezonden: 
 

1. Provincie Utrecht 
2. Waternet 
3. Ministerie van VROM 
4. Vitens 
5. Gasunie 

 
Geen van de geraadpleegde overlegpartners heeft aanleiding gezien om te reageren op het plan.  
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3 Inspraakreacties 
 
 
3.1 Raadhuishof 3 
 
Samenvatting: 

a) Inspreker verzoekt of de Gemeente in geval van leegstand na de verhuizing van de 
school, het gebouw als 'antikraak' ter beschikking wil stellen aan 'CrUnst' (platform voor kunst en 
hobby in Nigtevecht)  

b) Inspreker maakt zich zorgen over de menging van senioren en ouderen in het complex. Door 
de veranderingen die de nieuwe WMO met zich meebrengt in de woonsfeer van ouderen en 
chronisch zieken vraagt de leefomstandigheid steeds meer van de mensen. De combinatie van 
ouderen en starters wonend boven elkaar, is daarom een slecht idee en een voedingsbodem 
voor irritatie en onrust bij beide groepen van bewoners. Het succes van het enige seniorenhofje 
dat Nigtevecht rijk is, ligt in het feit dat het veilig en rustig is en merendeels bewoond wordt door 
de oudste groep Nigtevechters. Het lijkt inspreker daarom beter om niet beide groepen te bedie-
nen maar het bij 1 doelgroep te houden of te kiezen voor een soort huizen die meer multifunctio-
neel te gebruiken zijn door de verschillende doelgroepen.  

 
Antwoord: 

a) De verwachting is niet dat het gebouw leeg komt te staan na verhuizing van de school. De 
initiatiefnemer wil gelijk na de verhuizing aanvangen met sloop en nieuwbouw. De planning van 
het project is hier ook op afgestemd.  

b)  De gemeente deelt de zorgen van inspreker niet. De gemeente is van mening dat de combi-
natie van senioren en jongeren heel goed samen kan gaan. In dit soort projecten zorgt juist de 
combinatie van doelgroepen voor een mogelijkheid om huisvesting aan te bieden die past bij de 
behoefte van de specifieke doelgroep. Voor senioren is het immers nodig dat de gehele woning 
gelijkvloers is. Jongeren zijn prima in staat om te leven over twee verdiepingen. Daarnaast wor-
den woningen tegenwoordig goed uitgevoerd en geïsoleerd. De gemeente verwacht niet dat 
sprake zal zijn van geluidsoverlast.  

 
Conclusie: 

a) De inspraakreactie leidt niet tot aanpassingen in het bestemmingsplan.  
b) De inspraakreactie leidt niet tot aanpassingen in het bestemmingsplan. 

 
3.2 Raadhuishof 5 
 
Samenvatting: 

a) Insprekers vinden het plan voor de ontwikkeling van de Raadhuisstraat 13 een mooi plan. 
Toch hebben insprekers indieners een paar vragen en suggesties. 

b) Voor de senioren woningen met daarboven de starterswoningen is het van belang dat er een 
degelijke plafond isolatie wordt aangebracht. Dit om het geluid van de boven buren voldoende te 
dempen. 

c) In verband met de doorstroming vraagt inspreker of hij bij interesse voor de seniorenwonin-
gen tegemoet kan worden gekomen in de verhuiskosten, of dat de huur gelijk blijft.  

 
Antwoord: 

a) Nvt. 
b) Met deze opmerking zal bij de uitwerking van het plan rekening worden gehouden. In het be-

stemmingsplan kunnen hiervoor geen extra regels worden opgenomen. 
c) Deze vraag zal de gemeente doorgeven aan de WUTA. De gemeente is hierin geen partij. 

Daarnaast kunnen hierover in het bestemmingsplan geen afspraken worden gemaakt.  
 
Conclusie: 

a) Nvt. 
b) De inspraakreactie leidt niet tot aanpassingen in het bestemmingsplan. 
c) De inspraakreactie leidt niet tot aanpassingen in het bestemmingsplan. 

 

Nota  inspraak-  en overlegreacties voorontwerpbestemmingsplan >, februari 2014  5 
 



3.3 Ambachtsheerensingel 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 en 32 
 
Samenvatting: 

a) Na een onderbouwing komen insprekers tot de volgende bezwaren tegen het voorontwerp-
bestemmingsplan: 

a. Één massief woonblok waardoor vrije zichtlijnen worden ontnomen; 
b. Inrichting van het gebied achter het woonblok als tuinen die niet in verhouding staan 

tot de woonfunctie van woningen; 
c. Door de diepe achtertuinen ontstaan een typisch gesloten blokbebouwing en een 

nauwe onvriendelijke en mogelijk onveilige steeg tussen de achtertuinen van de 
Raadhuisstraat en Ambachtsheerensingel; 

d. De in het bestemmingsplan voorgestelde sociale woningbouw is congruent met de 
bebouwing aan de overzijde van de Raadhuisstraat, maar accentueert een scheiding 
met de bebouwing aan de Ambachtsheerensingel; 

e. Het voorontwerpbestemmingsplan doet geen recht aan het karakter van Nigtevecht 
met de talloze ‘ingevlochten’ groene plekken in het dorp. 

b) Aan de hand van deze bezwaren hebben de insprekers een alternatief plan voorgelegd. In 
onderstaande figuur is het aangepaste plan weergegeven. De volgende uitgangspunten vormen 
de basis voor het aangepaste plan: 

a. Woonblok splitsen in minimaal twee blokken met een vrije doorgang tussen de bouw-
blokken; 

b. Achterzijde van de woningen inrichten als groengebied en (semi)openbare ruimte; 
c. De groenvoorziening uitrusten met 5 volwassen bomen met een maximale hoogte van 

10 meter, bosschages en gras; 
d. De (semi)openbare ruimte ontsluiten door een voetpad vanaf de bestaande infrastruc-

tuur en de tuinen aan de Ambachtsheerensingel in dit kader 3 meter verlengen; 
e. De (semi)openbare ruimte vormt de verbinding tussen de Garstenstraat en de Am-

bachtsheerensingel; 
f. De seniorenwoningen uitrusten met een (deels) inpandige terras van 20-30 vierkante 

meter met uitzicht op de (semi) openbare ruimte. Hierdoor ontstaat sociale controle; 
g. De achterzijde van de Ambachtsheerensingel afwerken met een hoogwaardige erfaf-

scheiding; 
h. Door middel van uniforme bestrating en verlichting verbinding creëren tussen de wij-

ken Klein Muiden 2 en de Raadhuisstraat; 
i. Door het collectieve groen draagt het alternatieve plan bij aan de reductie van fijnstof 

en meer CO2 opname.  
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Antwoord: 
a) Zie onder b).  
b) Met betrekking tot de inspraakreactie en het daarin opgenomen alternatieve plan merkt de 

gemeente het volgende op: 
a. Het splitsen van de bouwblokken is een goede aanvulling op het eerder ingediende 

plan. Op de verbeelding zullen twee bouwvlakken opgenomen worden zodat het 
doorzicht gewaarborgd kan worden; 

b. De gemeente begrijpt de wens van de bewoners om een ruimer achtergebied met 
(semi)openbare ruimte. Deze ruimte zou goed aansluiten bij de al bestaande structuur 
in Nigtevecht. Om de genoemde ruimte te waarborgen zal op de plankaart aan de 
achterzijde van de percelen de bestemming ‘Verkeer’ worden opgenomen. Binnen 
deze bestemming kan de achterruimte gerealiseerd worden.  

c. De inrichting van de (semi)openbare ruimte wordt niet verankerd in het bestemmings-
plan. In overleg met de WUTA zal bekeken worden wat een wenselijke inrichting is 
van dit gebied; 

d. De gemeente kan zich vinden in de ontsluiting van de (semi)openbare ruimte door een 
voetpad vanaf de bestaande infrastructuur. De ruimte voor dit voetpad zal in het be-
stemmingsplan opgenomen worden (zie ook onder c). Een verlenging van de tuinen 
van de woningen aan de Ambachtsheerensingel gaat ten koste van de buitenruimte 
van de seniorenwoningen. Deze tuinen worden door de realisatie van de (semi) 
openbare ruimte aanzienlijk kleiner. Een verdere inperking van de genoemde tuinen 
past niet bij de gemeentelijke ambitie om kwalitatief hoogwaardige sociale woning-
bouw aan te bieden. Daarnaast is de verlenging van de tuinen van de woningen aan 
de Ambachtsheerensingel volgens de gemeente stedenbouwkundig niet noodzakelijk 
voor een goede aansluiting op de steeg vanaf de Garstenstraat; 

e. De gemeente kan zich vinden in dit punt, zie ook de reactie onder b, c en d; 
f. Zie reactie onder d; 
g. Zie reactie onder d; 
h. De inrichting van de (semi)openbare ruimte wordt niet verankerd in het bestemmings-

plan. In overleg met de WUTA zal bekeken worden wat een wenselijke inrichting is 
van dit gebied; 

a. De gemeente kan zich vinden in deze opmerking en staat achter een groene invulling 
van de openbare ruimte. De inrichting van de openbare ruimte wordt echter niet ver-
ankerd in het bestemmingsplan. In overleg met de WUTA zal bekeken worden wat 
een wenselijke inrichting is van dit gebied. 

 
Conclusie: 

a) Nvt  
b) Op de verbeelding zullen twee bouwvlakken opgenomen worden zodat het doorzicht ge-

waarborgd kan worden; 
Op de verbeelding zal aan de achterzijde van de percelen de bestemming ‘Verkeer’ worden op-
genomen.  
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4 Ambtshalve wijzigingen 
 
In het plan zijn geen ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. 
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5 Staat van wijzigingen 
 
In de verbeelding, de regels en/of in de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan > zijn de 
hieronder genoemde wijzigingen aangebracht. Bij elke wijziging is aangegeven of de wijziging een 
gevolg is van een ingediende inspraakreactie, overlegreactie of het gevolg van een overweging 
ambtshalve.  
 
 
5.1 Verbeelding 

 
No. Omschrijving Aanleiding 
1 Ter plaatse van het bouwvlak voor de woningen het bouwvlak in twee 

vlakken splitsen 
Reactie 3.3  

2 Ter plaatse van het erf aan de achterzijde van de woningen een strook 
bestemmen met de bestemming ‘Verkeer’ zodat een achterpad gereali-
seerd kan worden 

Reactie 3.3  

   
   
   
 
5.2 Regels 
 
Niet van toepassing. 
 
5.3 Toelichting 
 
Niet van toepassing.  
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1. Ingekomen zienswijzen
1.1 Inleiding 

Gedurende de termijn van zes weken van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan 
‘Raadhuisstraat 14 Nigtevecht’, vanaf 12 september 2014, is 1 zienswijzen binnengekomen. De 
zienswijze is in het volgende hoofdstuk samengevat en beantwoord.  

Daarnaast is de kennisgeving van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan conform 
het bepaalde in artikel 3.8 lid 1, sub b Wet ruimtelijke ordening (Wro) gelijktijdig toegezonden aan de 
diensten van het Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van de belangen die in het plan 
in geding zijn. Geen van de genoemde instanties heeft een reactie gestuurd.  

De binnengekomen zienswijze is afkomstig van de bewoners van de Ambachtsherenssingel. De 
zienswijze is op tijd ingediend en dus ontvankelijk.   

De zienswijze is in hoofdstuk 2 samengevat weergegeven. Dit betekent niet dat die onderdelen van 
de zienswijze, die niet expliciet worden genoemd, niet bij de beoordeling zouden zijn betrokken. De 
zienswijze is in zijn geheel beoordeeld. 

De Reactienota zienswijzen en het bestemmingsplan zijn besproken tijdens de werksessie van 3 
februari 2015.  De indieners van de zienswijzen zijn voor deze werksessie uitgenodigd en in de gele-
genheid gesteld hun zienswijze nogmaals te bepleiten.   
In de raadsvergadering van 3 maart 2015 is deze nota gewijzigd vastgesteld.  
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3. Zienswijzen en beantwoording
Bewoners Ambachtsheerensingel even nummers 16 t/m 32 

Korte samenvatting zienswijze 20 oktober 2014: 
a. Indieners geven aan dat het onduidelijk is welke strook ingericht gaat worden als groen. Achter

de bebouwing is wel een stook van 5m bestemd als ‘Verkeer’ maar dit is onvoldoende voor het 
gewenste groengebied. Bovendien is niet duidelijk of het allemaal groen gaat worden. 

b. In de reactie wordt benadrukt dat in het plan geen concretisering is opgenomen van de gewenste
toegang tot de tuinen van de Ambachtsherensingel vanaf het te ontwikkelen gebied.

c. Indieners geven aan dat de bouwstrook 5m naar het noordwesten is verplaatst. Deze verplaat-
sing zal een vermindering van de zonne-uren in de tuinen aan de Ambachtsherensingel tot ge-
volg hebben.

d. Door de indieners wordt verzocht om de maximale goot- en nokhoogte van de nieuwbouw te
verlagen naar respectievelijk 6m en 8m. Deze hoogte sluit beter aan bij de bestaande bebou-
wing.

e. De indieners vrezen voor een toename van overlast als gevolg van de wijziging van de bestem-
ming. Gevraagd wordt om een brede groenstrook te bestemmen waar bebouwing niet is toege-
staan.

f. Indieners geven aan dat zij als gevolg van de nieuwbouw veel privacy verliezen. Zij vragen dit
verlies te beperken door de ramen van de nieuwe woningen aan de achterzijde te beperken, te
verbieden of zo te realiseren dat ze geen uitzicht verschaffen op de tuinen van de woningen aan
de Ambachtsherensingel.

g. Indieners vragen de gemeente medewerking te verlenen aan de verkoop van een strook grond
aan de bewoners van de Ambachtsherensingel zodat het verlies aan uitzicht en privacy gecom-
penseerd kan worden.

h. Indieners verzoeken om de strook grond tussen de twee blokken woningen te verleggen. De
strook zou zo gesitueerd moeten worden dat het eerste blok 9 woningen bevat en de tweede
strook 6.

i. De indieners maken zich zorgen over het onderhoud van de (semi)publieke ruimte tussen de
nieuwbouw en de woningen aan de Ambachtsherensingel. De gemeente zou hier heldere af-
spraken over moeten maken met de WUTA. Daarnaast zou het vergroten van de strook, de reali-
satie van terrassen zonder schuttingen bij de nieuwbouw de verwaarlozing van de strook tegen-
gaan.

j. Indieners vragen de gemeente om de door hen bij de inspraakreactie ingediende schets op te
nemen in het bestemmingsplan.

Commentaar: 
a. De gemeente begrijpt de onduidelijkheid over de groenstrook. De strook tussen de nieuw te rea-

liseren woningen en de woningen aan de Ambachtsherensingel kan een groene invulling krijgen. 
De strook heeft de bestemming Verkeer gekregen omdat de strook ook gebruikt wordt voor de 
ontsluiting van de schuren van de nieuwe woningen. Op het moment dat de strook wordt vergroot 
blijft er onvoldoende ruimte over voor de achtertuinen van de nieuw te bouwen woningen.  



De gemeente zal in een overeenkomst met de WUTA afspraken maken over de inrichting en in-
vulling van het openbaar gebied. Gezien het feit dat het ook een gebied is waarin de schuren van 
de nieuwe woningen ontsloten moeten worden zal de inrichting ook daar mede op afgestemd 
moeten worden.  

b. In het bestemmingsplan worden geen uitspraken gedaan over de mogelijkheden van de ontslui-
ting van de tuinen aan de Ambachtsherensingel. Hierover zullen de eigenaren van de woningen
afspraken moeten maken met de WUTA.

c. De gemeente deelt de mening van de indieners niet dat de bouwstrook van de nieuwe woningen
5m verschoven is naar het noordwesten ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. De
positie van het bouwblok van de woningen is niet aangepast. De diepte van het bouwblok is 0,5m
vergroot. Deze vergroting is nodig gebleken op basis van een verdere technische uitwerking van
de nieuwe woningen.

d. De in het plan opgenomen hoogtes voor de nieuwe woningen sluiten aan bij de huidige eisen uit
het bouwbesluit. Deze hoogtes zijn zeer gangbaar voor woningen van twee lagen met een kap.
Door de ruimte tussen de bestaande woningen en de nieuwbouw vind de gemeente hoogtever-
schillen ruimtelijk aanvaardbaar.

e. Op het gebied met de bestemming Verkeer mogen geen gebouwen worden gerealiseerd. Daar-
naast dient de WUTA ook buitenruimtes te realiseren bij de nieuw te bouwen woningen en ziet
als gevolg daarvan geen mogelijkheden voor het vergroten van de openbare ruimte. Zie verder
ook de beantwoording onder a.

f. In overleg met de WUTA zal de gemeente bekijken wat de mogelijkheden zijn om de privacy van
de bewoners van de Ambachtsherensingel zo veel mogelijk te waarborgen. Echter In het be-
stemmingsplan kunnen geen regels worden opgenomen die ramen verbieden en of beperken
aan de achterzijde van een woning.

g. De gemeente snapt de wens van de bewoners om wat extra grond zodat bewoners zelf de priva-
cy en het uitzicht kunnen waarborgen. De gemeente wil medewerking verlenen aan de verkoop
van de genoemde grond. Zoals al eerder aangegeven hecht de gemeente veel waarde aan de
buitenruimte van de nieuwe woningen, daarom zal de te verkopen grond in mindering worden
gebracht op de (semi)publieke ruimte. In het vast te stellen bestemmingsplan zal de te verkopen
grond de bestemming ‘Wonen’ krijgen met een aanduiding ‘bijgebouwen uitgesloten’. Deze aan-
duiding is nodig omdat de grond bestemmingsplan technisch nog niet bij de percelen aan de
Ambachtsherensingel gevoegd kunnen worden. Dit kan pas als het bestemmingsplan van de
percelen aan de Ambachtsherensingel wordt herzien. Op dat moment zullen de aangekochte
stukken grond dezelfde bestemming krijgen als de rest van de grond van de percelen aan de
Ambachtsherensingel.

h. De positie van de ruimte tussen de twee blokken woningen is afgestemd op de posities van een
pad aan de overkant van de Raadhuisstraat. De gemeente acht het als gevolg hiervan niet wen-
selijk de positie van de twee blokken te veranderen.

i. Over het onderhoud van de (semi)publieke ruimte zal de gemeente afspraken maken met de
WUTA. De vergroting van de strook (semi)publieke ruimte heeft volgens de gemeente geen ver-
betering van de ruimtelijke kwaliteit tot gevolg. Het verbieden van schuttingen voor de nieuwe
bewoners draagt niet bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Ook voor de nieuwe bewoners moet een vei-
lige woonomgeving gecreëerd kunnen worden. De (semi)publieke ruimte bevindt zich tussen de

1 



verschillende achtererven. De sociale controle wordt hierdoor beperkt. Ook voor de nieuwe be-
woners is het in dit kader wenselijk om een goede terreinafscheiding te kunnen realiseren.  

j. Voor de beantwoording hiervan wordt verwezen naar de antwoorden hierboven.

Conclusie: 
De zienswijzen onder a, b, c, d,e,f,i en j zijn ongegrond verklaard. 
De zienswijzen onder g is gegrond verklaard. Op de plankaart zal de bestemming van de te verkopen 
grond worden aangepast in ‘Wonen’.  

Korte samenvatting aanvulling email 29 oktober 2014: 
a. Het is voor indieners niet duidelijk waarom de gemeente zich verzet tegen het verkrijgen van

eigendom over een strook grond door de bewoners van de Ambachtsherensingel. De WUTA wil 
de strook grond wel verkopen. 

b. Volgens indieners zou de gemeente het planten van bomen verbieden in de (semi)publieke ruim-
te.

c. De indieners wensen een achteruitgang bij hun tuinen. De WUTA zou zich hier tegen verzeten
omdat er geen recht van overpad is.

Commentaar: 
a. De gemeente verzet zich in beginsel niet tegen de verkoop van de strook grond maar wel tegen

de combinatie van de verkoop van de strook grond en een ruime (semi)publieke ruimte. De ge-
meente acht het wenselijk dat ook de bewoners van de nieuwe woningen een hoogwaardige ei-
gen buitenruimte krijgen en  indien zij dit wensen kunnen afschermen met terreinafscheidingen. 
Naar aanleiding van de zienswijze en het mondelinge overleg hierover heeft de gemeente beslo-
ten over te gaan tot de verkoop van de grond ten koste van de grote (semi)publieke ruimte.  

b. Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen het planten van bomen in de (semi)publieke ruimte.
Gezien de aanpassing van het bestemmingsplan op basis van de reactie onder a is de (se-
mi)publieke ruimte echter niet groot genoeg meer om bomen te plaatsen.

c. Afspraken over een achteruitgang in de tuinen dienen de eigenaren van de Ambachtsherensingel
af te stemmen met de eigenaar van de gronden (WUTA).

Conclusie: 
De zienswijzen onder b en c zijn ongegrond verklaard  
De zienswijze onder a wordt gegrond verklaard. Op de plankaart zal de bestemming van de te verko-
pen grond worden aangepast in ‘Wonen’.  
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3. Ambtshalve wijzigingen

3.1 Verbeelding 
- De maximale goothoogte van de nieuwe woningen is op de plankaart opgenomen.  
- Het maximaal aantal woningen is op de plankaart opgenomen 
- Het achterpad tussen de nieuwe woningen en de bestaande woningen krijgt de bestemming 

‘Wonen’ met de aanduiding ‘bijgebouwen uitgesloten’. Deze wijze van bestemmen past bij de 
manier van bestemmen in heel Nigtevecht.  

3.2 Regels 
- De maximale goothoogte van de nieuwe woningen is verwerkt in de regels. 

3.3 Toelichting 
- Geen. 

3.4 Bijlagen 
- Geen. 
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4. Staat van wijzigingen
Op de verbeelding, in de regels en/of in de toelichting van het bestemmingsplan ‘Herenweg - Gagel-
dijk’ zijn de hieronder genoemde wijzigingen aangebracht. Bij elke wijziging is aangegeven of de wij-
ziging een gevolg is van een ingediende zienswijze of het gevolg van een ambtshalve overweging.  

De punten onder 4.1, 4.2, 4.3 en 4.4 vormen de ‘Staat van wijzigingen’. 

4.1  Verbeelding 

No. Omschrijving Aanleiding 
1 De strook grond achter de Ambachtsherensingel krijgt de be-

stemming ‘Wonen’  
Zienswijze 

2 De maximale goothoogte van de nieuw te bouwen woningen 
van 6m is op de plankaart opgenomen. 

Ambtshalve aan-
passing 

3 Het maximaal aantal woningen is op de plankaart opgenomen. Ambtshalve aan-
passing 

4 Het achterpad krijgt de bestemming ‘Wonen’ met de aanduiding 
‘bijgebouwen uitgesloten’.  

Ambtshalve aan-
passing 

4.2  Regels 

No. Omschrijving Aanleiding 
1 De maximale goothoogte van de nieuw te bouwen woningen is in 

de regels opgenomen. 
Ambtshalve aan-
passing 

4.3  Toelichting 

Geen.  

4.4  Bijlagen 

Geen.  
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MILIEUADVIES 

aan Gemeente Stichtse Vecht 

t.a.v. Tom van Es 

opsteller Ingeborg Westerman/Jan Hijzelendoorn 

telefoon 0346 – 26 06 00 

decosnummer 

doc.ref Bodemadvies Raadhuisstraat 13 Nigtevecht bestemmingsplan 

onderwerp Advies n.a.v. beoordelen van bodemonderzoeken uitgevoerd 

t.b.v. bestemmingsplan Raadhuisstraat 13 Nigtevecht 

OLO nummer 

datum 16 april 2013 

aantal pag. 3 

bijlage(n) 

Beste Tom van Es, 

U heeft opdracht verleend om advies uit te brengen naar aanleiding van de uitgevoerde 

bodemonderzoeken ter plaatse van de Raadhuisstraat 13 te Nigtevecht. Het onderhavige advies is een 

vervolg op eerder advies d.d. 5 november 2012 en het op 15 februari 2013 rechtstreeks aan u per e-mail 

uitgebrachte advies.  

Beoordeeld is of de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken een voldoende dekkend en actueel beeld geven 

van de bodemverontreinigingsituatie en of kan worden vastgesteld of de bodem geschikt is voor de 

toekomstige bestemming (wonen). Tevens is beoordeeld of op basis van de beschikbare 

onderzoeksresultaten een uitspraak kan worden gedaan over de financiële haalbaarheid van het plan 

m.b.t. het aspect bodemgeschiktheid in verband met de lopende bestemmingsplanprocedure. 

ADVIES 

Geadviseerd wordt de bodemparagraaf (par. 4.6) uit het bestemmingsplan, op basis van het 

onderhavige advies, aan te laten passen. De motivering hiervoor is: 

- niet alle onderzoeken die van belang zijn worden genoemd in deze paragraaf; 

- het onderzoek is door Inventerra uitgevoerd zonder rekening te houden met de informatie die 

al bekend was. Dit is later geprobeerd recht te trekken door een beschrijving te maken van de 

voorgaande onderzoeken en de resultaten op 1 overzichtstekening te projecteren. Dit is 

slechts deels gelukt; 

- er staat in de bodemparagraaf dat het uitgevoerde onderzoek (van april 2012) een 

representatief beeld geeft van de bodemkwaliteit en dat aanvullend onderzoek niet 

noodzakelijk wordt geacht. De Omgevingsdienst regio Utrecht deelt deze conclusie niet en is 

van mening dat er wel aanvullend onderzoek nodig is; 

- er staat in de bodemparagraaf dat de grond geschikt is voor de beoogde ontwikkeling. De 

Omgevingsdienst regio Utrecht deelt deze conclusie niet (te voorbarig). Er is nog aanvullend 

onderzoek nodig en er zijn op een deel van het terrein bodemmaatregelen nodig om het terrein 

geschikt te maken voor de functie Wonen. Wat deze maatregelen precies in moeten houden is 

nu nog niet te zeggen. Hiervoor zal een plan van aanpak opgesteld moeten worden dat door 

de Omgevingsdienst regio Utrecht goedgekeurd moet zijn voordat met het bouwrijpmaken 

begonnen wordt. Advies aan de initiatiefnemer is om hierbij rekening te houden met de 

uiteindelijke inrichting van het terrein en zoveel mogelijk werk met werk te maken. 

Bijlage 3B
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Ingeschat wordt dat de kosten die benodigd zijn om de vereiste bodemmaatregelen te treffen de 

(financiële) haalbaarheid van het plan niet in gevaar hoeven te brengen. 

 

Welke onderzoeken zijn bekend? 

Van het terrein zijn de volgende onderzoeken bekend: 

- Diverse onderzoeken uit 2008/2009 (een overzicht wordt gegeven in het aanvullend historisch 

onderzoek d.d. 4-1-2013); 

- Verkennend bodemonderzoek; Grondslag BV; project 14268; d.d. 30-3-2010; 

- Verkennend bodemonderzoek; Inventerra; projectnummer 12-2022-R01JV; d.d. 10-4-2012; 

- Aanvullend historisch onderzoek; Inventerra; kenmerk 12-2022-B130104; d.d. 4-1-2013; 

- Beschrijving verontreinigingsituatie; Inventerra; brief met kenmerk 12-2022-B130330; d.d. 12-

3-2013. 

 

Wat is de bodemverontreinigingsituatie en waar is nog aanvullend onderzoek nodig? 

Op basis van de door Inventerra verzamelde bodeminformatie komt de Omgevingsdienst regio Utrecht 

tot onderstaande conclusies: 

 

Bestaande schoolgebouw 

Ter plaatse van het schoolgebouw is onvoldoende onderzoek verricht naar de milieuhygiënische 

kwaliteit om een uitspraak te kunnen doen over de bodemgeschiktheid. Hier zullen aanvullende 

boringen verricht moeten worden, bij voorkeur na de sloop van het gebouw. Bij de onderzoeksopzet zal 

ook rekening gehouden moeten worden met de resultaten van de nog te verrichten 

asbestinventarisatie (zie onder aandachtspunten, asbest). 

 

Verontreiniging met lood ter plaatse van het schoolplein 

Ter plaatse van het schoolplein is tijdens een bodemonderzoek eind 2008 een bodemverontreiniging 

met lood ontdekt. De grond is op een diepte van 0,3 - 0,6 m -mv sterk verontreinigd met lood. De 

loodverontreiniging bevindt zich onder een laag schoon zand. In 2009 is een deel van de met lood 

verontreinigde grond ontgraven bij de aanleg van kabels en leidingen. Dit heeft plaatsgevonden met 

behulp van een BUS-melding omdat er destijds van uitgegaan is dat het een ernstig geval van 

bodemverontreiniging betrof. In 2010 is de loodverontreiniging verder afgeperkt en is gebleken dat de 

omvang kleiner is dan 25 m
3
. Dat houdt in dat er sprake is van een geval van niet-ernstige 

bodemverontreiniging. De loodverontreiniging is voldoende afgeperkt. 

 

Verontreiniging met minerale olie bij de BSO 

Aan de westzijde van het BSO-gebouw is tijdens een bodemonderzoek eind 2008 in de grond een 

bodemverontreiniging met minerale olie ontdekt. De grond is op een diepte van 0,6 - 0,8 m -mv sterk 

verontreinigd met minerale olie. De omvang is kleiner dan 25 m
3
. Dat houdt in dat er sprake is van een 

geval van niet-ernstige bodemverontreiniging. De oliespot is voldoende afgeperkt. 

 

Slootdempingen 

Ter plaatse van de slootdempingen is eind 2008 ook onderzoek verricht. Hier zijn geen sterk 

verhoogde gehalten gemeten. Vervolgonderzoek is dan ook niet nodig. 

 

Ondoordringbare lagen 

Tijdens het bodemonderzoek uit 2010 zijn plaatselijk (bij boorpunt 11 en 24) niet doorboorbare lagen 

aangetroffen. Grondslag heeft toen geadviseerd om met behulp van een kraan een aantal gaten te 

graven om de herkomst van de ondoordringbare lagen vast te kunnen stellen. Dit onderzoek heeft 

echter nog niet plaatsgehad en zal daarom alsnog moeten gebeuren. Extra aandachtspunt hierbij is 

asbest. Geadviseerd wordt om dit onderzoek onder milieukundige begeleiding te laten uitvoeren. 

 

 



 pagina 3 

Is de bodem geschikt voor de beoogde bestemming? 

Ter plaatse van de sterk verhoogd gemeten gehalten aan lood in de bovengrond zijn woningen met 

tuin voorzien. De locatie is vanwege de aanwezigheid van deze loodverontreiniging niet geschikt voor 

het beoogde doel wonen met tuin, omdat de risico-index voor lood groter is dan 1. Er zijn dan ook 

bodemmaatregelen nodig om het terrein geschikt te maken. Deze kunnen variëren van het geheel 

verwijderen van de loodverontreiniging tot het isoleren ervan. Deze laatste optie heeft als bezwaar dat 

gedurende het gehele proces van bouwrijpmaken tot opleveren rekening gehouden moet worden met 

de aanwezigheid van de loodverontreiniging. Voor grondwerkzaamheden (graven, ophogen, 

egaliseren) die binnen de verontreinigingscontour worden uitgevoerd gelden beperkingen. In een plan 

van aanpak zal beschreven moeten worden hoe men met deze beperkingen omgaat tijdens het gehele 

proces. 

  

Hoewel het niet verplicht is wordt de initiatiefnemer geadviseerd zowel de loodverontreiniging als de 

oliespot te verwijderen alvorens het terrein bouwrijp gemaakt wordt. De hierbij vrijkomende grond zal 

afgevoerd moeten worden naar een erkend verwerker. Ook als voor deze optie gekozen wordt, zal er 

een plan van aanpak opgesteld moeten worden, dat voorafgaand aan de werkzaamheden 

goedgekeurd moet zijn door de Omgevingsdienst regio Utrecht. 

 

Aandachtspunten bij de uitvoering 

 

Asbest 

Op het perceel is een schoolgebouw aanwezig. Indien deze gebouwd is voor 1 januari 1994 en in het 

kader van de nieuwbouw zal worden gesloopt zal een asbestinventarisatie type A uitgevoerd moeten 

worden. Wanneer uit de asbestinventarisatie naar voren komt dat er asbesthoudende materialen aan 

de buitenkant van het gebouw aanwezig zijn, waarvan de vezels in of op de bodem terecht kunnen zijn 

gekomen (bijvoorbeeld omdat het materiaal verweerd is) wordt hiermee ook de bodem asbestverdacht. 

Wanneer dat wordt geconstateerd is er aanleiding om ook de bodem op asbest te laten onderzoeken. 

Geadviseerd wordt om de asbestinventarisatie door de Omgevingsdienst regio Utrecht te laten 

beoordelen. 

 

Hergebruik vrijkomende grond 

Eventueel vrijkomende grond op het overige deel van het terrein (buiten de loodverontreiniging en de 

oliespot) mag binnen het perceel hergebruikt worden zonder partijkeuring. Hergebruik van de grond buiten 

het perceel is alleen mogelijk op basis van een partijkeuring, uitgevoerd conform de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit. Eventueel kan de vrijkomende grond ook worden aangeboden aan een grondbank. Een 

overzicht van grondbanken is te raadplegen via de internetsite www.grondbanken.net. 

 

Toepassen van grond afkomstig van elders 

Indien er grond wordt aangevoerd van elders dient deze te voldoen aan kwaliteit AW2000 (schoon) of 

kwaliteitsklasse “wonen”. De kwaliteit moet worden aangetoond middels een partijkeuring. De toepassing 

moet tenminste 5 werkdagen tevoren worden gemeld via het digitale meldpunt bodemkwaliteit. 

 

http://www.grondbanken.net/
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1 Inleiding

1.1 Algemeen 

In samenwerking met BOdG ruimtelijk advies B.V. heeft Buro Maerlant onderhavige ecolo-

gische quickscan en nader onderzoek vleermuizen uitgevoerd op de locatie Nigtevecht Raad-

huisstraat in de gemeente Stichtse Vecht (figuur 1). Aanleiding van het onderzoek is de voor-

genomen herontwikkeling van het plangebied ten behoeve van de realisatie van woningen.    

F iguur 1 
Globale be-
grenz ing van 
het p langebied 
( rood) . 
Ondergrond:  
Google. 

1.2 Methode / doel

Quickscan

De quickscan bestaat uit de uitwerking van de resultaten van het veldonderzoek  (d.d. 29 

april 2013). Op basis van deze veldinspectie is een goed beeld ontstaan over de aan-of 

afwezigheid van beschermde soorten. Tevens is een inschatting gemaakt van het mogelijke 

voorkomen van beschermde soorten. Dit is afgewogen tegen de toekomstige plannen. Doel 

van het onderzoek is een goed onderbouwde inschatting te geven, zodat kan worden gehan-

deld conform de Flora- en faunawet. 

Nader onderzoek vleermuizen

Op basis van het veldonderzoek ten behoeve van de quickscan is vastgesteld, dat nader 

onderzoek noodzakelijk was naar vleermuizen. Het plangebied en de ruime omgeving is in 

de periode juni t/m september 2013 conform het protocol vleermuizen van de Gegevensau-

toriteit Natuur onderzocht. De te verwachten soorten betroffen gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis en eventueel laatvlieger. In het voorjaar is gericht onderzoek gedaan naar 

kraamverblijven en zomerverblijven. Het onderzoek in het najaar was gericht op baltsende 

mannetjes. Eventueel aanwezige paarverblijven / paarterritoria  en winterverblijven zijn mid-



Nigtevecht Raadhuisstraat 

Notitie vleermuizen en  Flora- en faunawet 4

dels twee ronden vastgesteld, waarbij vanaf circa 2 - 3 uur ná zonsondergang (tabel 1) op 

verschillende plekken werd gepost. 

datum tijdstip tempe-

ratuur

bewolking / 

neerslag

wind (Bft)

22 mei 2013 avond (vanaf zonson-

dergang)

10 - 11 °C bewolkt, droog nihil

20 juni 2013 avond (vanaf zonson-

dergang)

19 °C half bewolkt, droog 1-2

26 augustus avond tot rond midden-

nacht

15 °C onbewolkt 2-3

18 septem-

ber 2013

avond tot circa 23.00u 18 °C bewolkt, droog nihil

Tabel  1
Data en weersomstandigheden ve ldbezoeken

Met behulp van een detector (Pettersson D240x) met een heterodyne functie en time ex-

pansion, waarbij opnamen kunnen worden gemaakt en digitaal worden opgeslagen in 

WAV-formaat (Roland Edirol R09), zijn vleermuizen aan de hand van de echolocatiegelui-

den op naam gebracht en gelokaliseerd. Het veldonderzoek is uitgevoerd door J. van Suij- 

lekom.

1.3 Beschrijving van het plangebied en de toekomstige ingrepen

Het plangebied Raadhuisstraat ligt binnen de bebouwde kom van Nigtevecht in de gemeente 

Stichtse Vecht (figuur 1) en omvat een schoolgebouw met twee bijgebouwen en een speel-

plaats. Men is voornemens de huidige bebouwing te slopen voor de realisatie van woningen.  
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2 Wet- en regelgeving

2.1 Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet heeft betrekking op de bescherming van in het wild voorkomende 

plant- en diersoorten. Deze bescherming heeft als doel het voortbestaan van soorten (géén 

individuen) te waarborgen. Het veroorzaken van schade aan planten en dieren is in principe 

verboden, tenzij men hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft (nee, tenzij principe). De ver-

bodsbepalingen gelden voor circa 500 plant- en diersoorten.

Verbodsbepalingen

De volgende verbodsbepalingen (tabel 1) in de Flora - en faunawet zijn voor dit onderzoek 

relevant: 

Artikel Verbodsbepaling

8 Het verbod om planten behorende tot een beschermde inheemse 

plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, 

te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei wijze 

van hun groeiplaats te verwijderen.

9 Het verbod om dieren te doden, te verwonden, te vangen, te 

bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

10 Het verbod om dieren opzettelijk te verontrusten.

11 Het verbod om nesten, holen, of andere voortplantings- of vaste 

rust- of verblijfplaatsen van dieren, te beschadigen, te vernielen, uit 

te halen, weg te nemen of te verstoren.

12 Het verbod om eieren van dieren, behorende tot een beschermde 

inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te 

beschadigen of te vernielen.

13 Het verbod planten, producten van planten of dieren dan wel 

eieren, nesten of producten van dieren, behorende tot beschermde 

inheems of uitheemse dier- of plantensoorten te vervoeren, ten 

vervoer aan te bieden of af te leveren.

Zorgplicht

In artikel 2 van de Flora- en faunawet wordt verwacht, dat iedereen voldoende zorg in acht 

neemt voor alle (dus ook niet beschermde) planten en dieren en de leefomgeving. Het kan 

worden gezien als een fatsoenseis.

2.2 Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

In 2005 heeft de minister van LNV door middel van een AMvB de regels vereenvoudigd door 

wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet. Bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig 

Tabel  1
Beknopte weer-
gave verbods-
bepal ingen u i t 
ar t ike l  8 t /m 13 
u i t  de F lora- en 
Faunawet
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behoud of beheer geldt in een aantal gevallen een vrijstelling op de verbodsbepalingen. De 

zorgplicht blijft echter van kracht. Er zijn drie categorieën of tabellen van beschermde soorten 

opgesteld (zie tabel 2 en bijlage 1):

Categorie Omschrijving

1 In deze categorie zijn algemeen voorkomende beschermde soorten opgenomen. Bij 

ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik,

geldt voor deze soorten geldt op voorhand een vrijstelling van artikel 8 t/m 12. Dit 

is zonder verdere eisen (lichte toets). Voor andere activiteiten dient een ontheffing te 

worden aangevraagd.

2 Hier onder vallen minder algemene, niet bedreigde soorten. Indien men werkt volgens 

een goedgekeurde gedragscode is geen ontheffing nodig. In de andere gevallen is 

een ontheffing nodig. Voor het verkrijgen van een ontheffing dient men aan te tonen, 

dat er geen inbreuk wordt gedaan op de gunstige instandhouding van de soort.

3 Tabel 3-soorten zijn strikt beschermd. Dit zijn soorten uit bijlage IV van de Habi-

tatrichtlijn en bedreigde soorten die bij Algemene Maatregel van Bestuur zijn 

aangewezen. Alle vogelsoorten vallen hier ook onder. Voor broedende vogels wordt 

in principe nooit ontheffing verleend, omdat werkzaamheden buiten het broedseizoen 

kunnen worden uitgevoerd.

Voor ruimtelijke ontwikkeling is een ontheffing nodig. Deze wordt alleen verkregen als 

wordt aangetoond, dat geen alternatieven voor handen zijn en wezenlijk negatieve 

effecten kunnen worden uitgesloten. Van de initiatiefnemer wordt gevraagd schade 

zoveel mogelijk te beperken(mitigatie) en dienen veelal alternatieven te worden 

geboden(compensatie). Door een effectbeoordeling via een uitgebreide toets en een 

compensatieplan kan onder voorwaarden een ontheffing worden verkregen.

Indien sprake is van bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik dient men 

te werken met een goedgekeurde gedragscode. Indien men deze niet zelf op heeft 

gesteld, is het mogelijk gebruik te maken van reeds bestaande gedragscodes. Als 

geen gedragscode voor handen is dient een ontheffing te worden aangevraagd.

Voor overige activiteiten is altijd een ontheffing nodig, waarbij bovengenoemde criteria 

gelden.

Indien alleen tabel-1 soorten worden aangetroffen volstaat voor ruimtelijke ontwikkeling een 

quickscan (lichte toets). Wanneer tabel 2 of 3- soorten worden aangetroffen of worden ver-

wacht kan afhankelijk van toekomstige ingrepen en de soort aanvullende toetsing nodig zijn 

(uitgebreide toets). Doorgaans is daarvoor intensiever onderzoek nodig in het geschikte jaar-

getijde. 

Per augustus 2009 is de beoordeling Flora- en faunawet bij ruimtelijke ingrepen door de  

Dienst Regelingen gewijzigd, waardoor bij aantoonbaar voldoende mitigatie en compensatie 

voor strikt beschermde soorten niet altijd meer een ontheffing hoeft te worden aangevraagd. 

Ontheffingen voor Habitatrichtlijnsoorten worden vrijwel niet meer verleend. Nesten van vo-

Tabel  2
Beschermingsre-

gimes 1 t/m 3 
AMvB art ike l  75 

van de F lora- en 
faunawet
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gels zijn doorgaans alleen beschermd tijdens het broedseizoen. Van een beperkt aantal vogel-

soorten zijn nesten ook buiten het broedseizoen en dus jaarrond beschermd (zie tabel 3).

Op basis van een recente uitspraak door de Raad van State (11 juli 2012) worden ontheffings- 

aanvragen voor Habitatrichtlijnsoorten en vogels strenger beoordeeld. Ontheffing (voor een 

ruimtelijke ingreep) wordt slechts verleend indien sprake is van een belang in het kader van 

de Habitatrichtlijn en / of de Vogelrichtlijn. Per eind september 2013 is het ontheffingsbeleid 

formeel gewijzigd en is de positieve afwijzing waarschijnlijk definitief van de baan.

Categorie Omschrijving

Jaarrond beschermde nesten

1 Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedsei-

zoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil).

2 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden 

die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk zijn van bebouwing of biotoop. De 

fysieke voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 

beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus).

3 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De 

(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 

beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk).

4 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of 

nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en 

ransuil).

Niet jaarond beschermde nesten

Let op: onderbouwing en eventueel nader onderzoek echter gewenst. 

Indien sprake is van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden, 

zijn ook deze nesten beschermd.

5 Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, 

zich elders te vestigen (voorbeeld: boerenzwaluw, ekster, groene specht en 

spreeuw. 

Van alle categorieën vogels in hierboven genoemde tabel is het belangrijk aan- of afwezigheid 

van nesten / territoria aan te tonen en sprake is van een mogelijk effect. Via een omgevings-

check en eventueel nader onderzoek is dit mogelijk. Voor categorie 5 - soorten is een potentie 

inschatting doorgaans voldoende.

Tabel  3
Beschermingscatego-
r ieën nesten,  waarvan 
de verbodsbepal ingen 

van art ike l  11 van de 
F lora- en faunawet 

jaarrond (1 t /m 4)  of 
t i jdens het broedsei-

zoen (categor ie 5) 
ge lden
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3 Resultaten van het veldonderzoek

3.1 Quickscan

Algemeen

Het veldonderzoek werd uitgevoerd op 15 augustus 2013 door J. van Suijlekom.    

Biotopen

In het plangebied waren de volgende biotopen aanwezig:

Bebouwing bestaande uit een schoolgebouw, deels laagbouw, een berging opgetrokken 

uit basteen en golplaten en een noodunit. Het schoolgebouw was voorzien van een bitu-

men dakbedekking. Muren van een aanbouw en een uitbouw aan de bovenzijde waren 

voorzien van open stootvoegen. Uit inspectie met sonde (met camera) bleek de spouw 

voldoende ruimte te bevatten voor vleermuizen. Overige delen van het schoolgebouw 

waren ontoegankelijk voor vleermuizen of andere gebouwbewonend soorten als vogels. 

De noodunit en berging waren niet geschikt voor gebouwbewonende soorten.

Relatief jonge bomen (es en okkernoot), gaaf, zonder holten en/of spleten;

Gazon;

Verhardingen.

Nabij het plangebied waren de volgende biotopen aanwezig:

Woningen met tuinen; 

Verhardingen.     

Beschermde soorten: resultaten en verwachting

Planten

Er werden geen beschermde planten aangetroffen. Het plangbeied was grotendeels verhard. 

Het gazon was op voorhand géén geschikte biotoop voor strikter beschermde vaatplanten. 

Muren waren relatief jong en gaaf en derhalve ongeschikt voor muurplanten. 

Grondgebonden zoogdieren

Het plangebied had op het gazon na (mol) niets te bieden voor grondgebonden zoogdieren, 

deze werden niet aangetroffen en worden ook niet verwacht. De aanwezigheid van strikter 

beschermde grondgebonden zoogdieren kan met zekerheid worden uitgesloten.

Vleermuizen

De te slopen bebouwing was aan alle zijden voorzien van spouwmuren, die door de aan-

wezigheid van open stootvoegen, toegankelijk en geschikt is voor vleermuizen. Daklijsten ver-

toonden openingen, die eveneens toegenkelijk waren voor vleermuizen. De aanwezige bomen 

waren jong tot zéér jong en hadden géén voor vleermuizen geschikte holten. Verblijfplaatsen 

in bomen worden niet verwacht.

Het was niet uitgesloten, dat in de bebouwing verblijfplaatsen aanwezig zijn van gebouwbe-

wonende soorten zoals gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Het ge-

»

»
»
»

»
»
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bouw kon in potentie functie hebben als kraamverblijf, zomerverblijf, paarverblijf en winterver-

blijf. Onduidelijk was of de bebouwing daadwerkelijk in gebruik is door vleermuizen. Sporen 

van vleermuizen werden zover dat zichtbaar was (soms slechts enkele kleine keutels) niet 

waargenomen, echter gaf dit géén uitsluitsel over de aan- of afwezigheid van vleermuizen. 

Alle vleermuizen (Habitatrichtlijnsoorten) zijn opgenomen in tabel 3 van de flora- en faunawet 

en derhalve strikt beschermd, waarvoor bij vermoedelijke aanwezigheid een uitgebreide toet-

sing noodzakelijk is. Op basis van deze bevindingen is nader onderzoek naar vleermuizen 

uitgevoerd, uitgewerkt in 3.2, zie aldaar. 

Als foerageergebied werd verwacht, dat het plangebied enige functie zou hebben. Het op-

pervlak foerageergebied was echter zéér gering, zodat op voorhand werd gesteld dat géén 

sprake kon zijn van essentieel foerageergebied. 

Vogels

Het plangebied (groenstroken) is geschikt voor aan tuinen en parken gebonden vogels zoals 

merel, zanglijster, vink, winterkoning en roodborst. Met name groenstroken / heggen ten 

noorden van het plangebied zijn op voorhand geschikt als broedlocatie. De bomen dragen 

beiden weinig blad, de beschutting is vermoedelijk te gering om vogels aan te zetten toe 

nestelen. Tijdens het veldonderzoek werd een territoriale merel aangetroffen. Het nest was 

niet ín het plangebied aanwezig. Voor strikter beschermde vogels (nesten jaarrond besch-

ermd) zoals gierzwaluw en huismus is de bebouwing beoordeeld als ontoegankelijk en onge-

schikt. Nesten komen met zekerheid niet voor.

Nesten van overige strikter jaarrond beschermde soorten zoals uilen en roofvogels zijn niet 

aangetroffen. Potenties zijn ook niet aanwezig. 

Overige soortgroepen

Van overige beschermde soortgroepen ontbrak, mede door de afwezigheid van water, ge-

schikt leefgebied.

Gebiedsbescherming

Het plangebied ligt midden in de bebouwde kom van Nigtevecht. Het dichtstbijgelegen Nat-

ura 2000-gebied betreft de Oostelijke Vechtplassen op ruim 2 kilometer ten oosten van het 

plangebied. Ten zuiden en westen van Nigtevecht maken wateren en deels oevers op cica 300 

meter afstand of meer onderdeel uit van de EHS. Door de relatief grote afstand, de ligging in 

de bebouwde kom en geringe aard van de ingrepen, zijn effecten op beschermde gebieden 

op voorhand uitgesloten.

3.1 Nader onderzoek vleermuizen

Tijdens het nader onderzoek vleermuizen zijn drie soorten vleermuizen waargenomen: ge-

wone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger.

Voorjaar / kraamperiode

Tijdens de bezoeken in mei en juni is een klein aantal gewone dwergvleermuizen en inciden-
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teel een laatvlieger waargenomen. Tijdens het eerste bezoek in mei werd in het plangebied 

zelf en de directe omgeving géén activiteit waargenomen. Vanaf circa een uur ná zonson-

dergang werd boven een watergang ten oosten van het plangebied (Garstenstraat) en een 

bomengroep ten westen van het plangebied (hoek Raadhuisstraat / Jonkheer Huydecooper-

straat) voor korte duur enkele foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen. Rela-

ties met het plangebied ontbraken. Eénmaal passeerde een laatvlieger ten noorden van het 

plangebied op grotere hoogte. Tijdens het tweede bezoek werd ten zuiden van het plangebied 

een enkele keer ruim ná zonsondergang een foeragerende gewone dwergvleermuis waarg-

enomen. Er werd gefoerageerd boven tuinen en rond jonge boompjes aan de Raadhuisstraat. 

In het plangebied werd op één passerend dier na, geen activiteit waargenomen. Laatvlieger 

werd niet waargenomen.

Najaar / paartijd

In het najaar is tijdens beide bezoeken een baltsende gewone dwergvleermuis waargenome 

in vlucht. In augustus betrof dit een mannetje, dat volgens een vrij vast partoon vanuit de 

Garstenstraat naar het westen toe vloog, ten zuidoosten van het plangebied een bocht maakte 

tussen de huizen door richting het zuiden, om vervolgens via de Oostzijdestraat weer dezelfde 

route te volgen. Tijdens het tweede bezoek baltste een dier boven het pleintje met bomen op 

de hoek hoek Raadhuisstraat / Jonkheer Huydecooperstraat ten westen van het plangebied. 

Een enkele keer volgde het dier de Raadhuisstraat in oostelijke richting, tot ongeveer de zuid-

westhoek van het plangebied. Er was géén interesse voor het plangebied zelf. 

Naast de baltsende gewone dwergvleermuizen werd tijdens beide bezoeken incidenteel een 

foeragerende ruige dwergvleermuis waargenomen ten zuiden en oosten van het plangebied. 

Samenvattend

In het plangebied zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Als foerageergebied 

heeft het plangebied zelf géén functie. De nabije omgeving heeft functie als foerageergebied 

voor gewone dwergvleermuis en er zijn paarterritoria aanwezig op enige afstand van het 

plangebied. Tevens komt incidenteel laatvlieger en ruige dwergvleermuis in de omgeving voor. 

De plannen hebben géén invloed op de aangetroffen functies.

4 Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

Vleermuizen

In het plangebied zijn géén verblijfplaatsen vastgesteld van vleermuizen. De omgeving heeft 

functie voor lage aantallen dieren: foerageergebied en paarterritoria. Het slopen van de be-

bouwing kan ten aanzien van vleermuizen worden uitgevoerd zonder verdere restricties in het 

kader van de Flora- en faunawet. Ook voor de nieuwbouw geldt, dat ten aanzien van vleer-

muizen géén verdere eisen hoeven te worden gesteld.

Vogels en overige beschermde waarden

Er bestaat een kans op de aanwezigheid van broedvogels in de nabijheid van de bebouwing. 
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dit betreft beplantingen op de grens van het plangebied. Door de  werkzaamheden te plannen 

buiten het broedseizoen, óf te starten (met de sloop) ruim vóór het broedseizoen, zijn effecten 

op broedvogels in de nabije omgeving uit te sluiten. Overige strikter beschermde soorten 

worden niet verwacht.

Effecten van de plannen op beschermde gebieden (Natura 2000 / EHS) zijn op voorhand uit 

te sluiten.

Aanbevelingen

Het is nooit uitgesloten, dat broedende vogels aanwezig zijn binnen de invloedsfeer van de 

voorgenomen werkzaamheden. Daarom wordt aanbevolen met deze werkzaamheden reke-

ning te houden met het broedseizoen. Dit is voor de meeste vogelsoorten de periode maart 

tot augustus. Aanbevolen wordt de sloopwerkzaamheden te plannen buiten het broedsei-

zoen. Wanneer het terrein bouwrijp is, is de kans op de vestiging van broedvogels redelijker-

wijs uit te sluiten.  

Overige soorten

Voor alle soortgroepen geldt de zorgplicht, waarbij wordt verwacht, dat men voorzichtig om-

gaat met planten en dieren in het algemeen.



Nigtevecht Raadhuisstraat 

Notitie vleermuizen en  Flora- en faunawet 12

Literatuur
Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk, en J.B.M. Thissen, 1992.  

Atlas van de Nederlandse zoogdieren. KNNV Uitgeverij, Utrecht.

Diepenbeek, A. van, 1999.  

Veldgids Diersporen (tweede druk, 2003). KNNV Uitgeverij, Utrecht.

Internet

Google Maps

www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx

»
»
»
»



Nigtevecht Raadhuisstraat 

Notitie vleermuizen en  Flora- en faunawet 13

Bij lage 1

16-06-05 1

Tabellen soorten Flora- en faunawet 
In onderstaande tabellen staan alle beschermde soorten van de Flora- en faunawet (Ffwet). De 
tabellen zijn aan de ene kant aan de orde bij ontheffingverlening voor artikel 75 en aan de andere 
kant bij vrijstellingen in het kader van het Besluit houdende wijziging van een aantal algemene 
maatregelen van bestuur in verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en 
enkele andere wijzigingen (AMvB artikel 75). 

Vogelsoorten zijn in deze tabellen niet apart opgenomen, omdat het een erg lange lijst is. Alle
vogelsoorten in Nederland zijn beschermd (behalve exoten). In de toelichting bij de tabellen staat 
aangegeven welk regime toepasselijk is voor vogelsoorten. 

Toelichting tabel 1 
-Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als 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 Ffwet. 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 
ontheffingaanvraag voor deze soorten wordt getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van 
instandhouding van de soort’ (zgn. lichte toets). 

Tabel 1: Algemene soorten 
R = soort van Rode lijst 2004 

Zoogdieren
aardmuis Microtus agrestis
bosmuis Apodemus sylvaticus 
dwergmuis Micromys minutus
bunzing Mustela putorius
dwergspitsmuis Sorex minutus
egel Erinaceus europeus
gewone bosspitsmuis Sorex araneus
haas Lepus europeus
hermelijn Mustela erminea
huisspitsmuis Crocidura russula
konijn Oryctolagus cuniculus
mol Talpa europea
ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus
ree Capreolus capreolus
rosse woelmuis Clethrionomys glareolus
tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus
veldmuis Microtus arvalis
vos Vulpes vulpes
wezel Mustela nivalis
woelrat Arvicola terrestris 

Reptielen en amfibieën
bruine kikker Rana temporaria
gewone pad Bufo bufo
middelste groene kikker Rana esculenta
kleine watersalamander Triturus vulgaris
meerkikker Rana ridibunda

Mieren
behaarde rode bosmier Formica rufa
kale rode bosmier Formica polyctena
stronkmier Formica truncorum
zwartrugbosmier Formica pratensis

Slakken
wijngaardslak Helix pomatia

Vaatplanten
aardaker Lathyrus tuberosus 
akkerklokje Campanula rapunculoides
brede wespenorchis Epipactis helleborine
breed klokje Campanula latifolia
dotterbloem* Caltha palustris
gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum
grasklokje Campanula rotundifolia
grote kaardenbol Dipsacus fullonum
kleine maagdenpalm Vinca minor
knikkende vogelmelk Ornithogalum nutans
koningsvaren Osmunda regalis
slanke sleutelbloem Primula elatior
zwanebloem Butomus umbellatus

*m.u.v. spindotterbloemR
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Toelichting tabel 2 
-Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik of 
ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een vrijstelling voor de soorten in tabel 2 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits 
activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV 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 2: overige soorten 
R = soort van Rode lijst 2004 

Zoogdieren
DamhertR Dama dama
Edelhert Cervus elaphus
Eekhoorn Sciurus vulgaris
Grijze zeehondR Halichoerus grypus
Grote bosmuisR Apodemus flavicollis
Steenmarter Martes foina
Wild zwijn Sus scrofa

Reptielen en amfibieën
Alpenwatersalamander Triturus alpestris
Levendbarende hagedis Lacerta vivipara

Dagvlinders
MoerasparelmoervlinderR Euphydryas aurinia
Vals heideblauwtjeR Lycaeides idas

Vissen
Bermpje Noemacheilus barbatulus
Kleine modderkruiper Cobitis taenia
Meerval Silurus glanis
Rivierdonderpad Cottus gobio

Vaatplanten
Aangebrande orchisR Orchis ustulata
AapjesorchisR Orchis simia
BeenbreekR Narthecium ossifragum
Bergklokje Campanula rhomboidalis
BergnachtorchisR Platanthera chlorantha
Bijenorchis Ophrys apifera
BlaasvarenR Cystopteris fragilis
Blauwe zeedistel Eryngium maritimum
Bleek bosvogeltjeR Cephalantera damasonium
BokkenorchisR Himantoglossum hircinum
Brede orchisR Dactylorhiza majalis majalis
Bruinrode wespenorchisR Epipactis atrorubens
Daslook Allium ursinum
DennenorchisR Goodyera repens
Duitse gentiaanR Gentianella germanica
FranjegentiaanR Gentianella ciliata
Geelgroene wespenorchisR  Epipactis muelleri
Gele helmbloem Pseudofumaria lutea 
Gevlekte orchisR Dactylorhiza maculata 
Groene nachtorchisR Coeloglossum viride 
GroensteelR Asplenium viride 
Grote keverorchisR Listera ovata 
Grote muggenorchisR Gymnadenia conopsea 
Gulden sleutelbloemR Primula veris 
HarlekijnR Orchis morio 
HerfstschroeforchisR Spiranthes spiralis 
HondskruidR Anacamptis pyramidalis 
HoningorchisR Herminium monorchis 
JeneverbesR Juniperus communis 
Klein glaskruid Parietaria judaica 
kleine keverorchisR Listera cordata 
kleine zonnedauwR Drosera intermedia 
klokjesgentiaanR Gentiana pneumonanthe 
kluwenklokjeR Campanula glomerata 
koraalwortelR Corallorhiza trifida 
kruisbladgentiaanR Gentiana cruciata 
lange ereprijs Veronica longifola 
lange zonnedauwR Drosera anglica 
mannetjesorchisR Orchis mascula 
maretak Viscum album 
moeraswespenorchisR Epipactis palustris 
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Tabel 2: overige soorten 
muurbloemR Erysimum cheiri 
parnassiaR Parnassia palustris 
pijlscheefkelkR Arabis hirsuto sagittata 
poppenorchisR Aceras anthropophorum 
prachtklokje Campanula persicifolia 
purperorchisR Orchis purpurea 
rapunzelklokjeR Campanula rapunculus 
rechte driehoeksvarenR Gymnocarpium robertianum 
rietorchis Dactylorhiza majalis 

praetermissa 
ronde zonnedauwR Drosera rotundifolia 
rood bosvogeltjeR Cephalanthera rubra 
ruig klokje Campanula trachelium 
schubvarenR Ceterach officinarum 
slanke gentiaanR Gentianella amarella 
soldaatjeR Orchis militaris 
spaanse ruiterR Cirsium dissectum 
steenanjerR Dianthus deltoides 
steenbreekvaren Asplenium trichomanes 
stengelloze sleutelbloemR Primula vulgaris 
stengelomvattend havikskruidR Hieracium amplexicaule 
stijf hardgrasR Catapodium rigidum 
tongvaren Asplenium scolopendrium 
valkruidR Arnica montana 
veenmosorchisR Hammarbya paludosa 
veldgentiaanR Gentianella campestris 
veldsalieR Salvia pratensis 
vleeskleurige orchisR Dactylorhiza incarnata 
vliegenorchisR Ophrys insectifera 
vogelnestjeR Neottia nidus-avis 
voorjaarsadonis Adonis vernalis 
wantsenorchisR Orchis coriophora 
waterdriebladR Menyanthes trifoliata 
weideklokjeR Campanula patula 
welriekende nachtorchisR Platanthera bifolia 
wilde gagelR Myrica gale 
wilde herfsttijloos Colchicum autumnale 
wilde kievitsbloemR Fritillaria meleagris 
wilde marjolein Origanum vulgare 
wit bosvogeltjeR Cephalanthera longifolia 
witte muggenorchisR Pseudorchis albida 
zinkviooltjeR Viola lutea calaminaria 
zomerklokjeR Leucojum aestivum 
zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum 

Kevers
vliegend hert Lucanus cervus 

Kreeftachtigen
rivierkreeft Astacus astacus 
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Toelichting tabel 3 
-Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud of bestendig gebruik, geldt 
een vrijstelling voor de soorten in tabel 3 voor artikel 8 t/m 12 van de Ffwet, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis 
van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Deze vrijstelling is enigszins beperkt; voor activiteiten die 
zijn te kwalificeren als bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik geldt geen 
vrijstelling voor artikel 10 van de Ffwet. Ook niet op basis van een gedragscode. Een gedragscode moet door een sector of 
ondernemer zelf opgesteld worden en ingediend voor goedkeuring.  
-Als iemand activiteiten onderneemt die zijn te kwalificeren als ruimtelijke ontwikkeling, geldt voor soorten in tabel 3 geen 
vrijstelling. Ook niet op basis van een gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig. 
-Voor activiteiten in het kader van bestendig beheer en onderhoud in de landbouw en bosbouw en bestendig gebruik en 
voor activiteiten in het kader van ruimtelijke ontwikkeling is het niet mogelijk voor artikel 10 voor de soorten in tabel 3 een
ontheffing te krijgen.  
-Voor andere activiteiten dan hierboven genoemd is voor de soorten in tabel 3 een ontheffing nodig. 
-Een ontheffingaanvraag 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. 

Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB 
R = soort van Rode lijst 2004 

Bijlage 1 AMvB

Zoogdieren
das Meles meles
boommarterR Martes martes
eikelmuisR Eliomys quercinus
gewone zeehondR Phoca vitulina
veldspitsmuisR Crocidura leucodon
waterspitsmuisR Neomys fodiens

Reptielen en amfibieën
adderR Vipera berus
hazelwormR Anguis fragilis
ringslangR Natrix natrix
vinpootsalamanderR Triturus helveticus
vuursalamanderR Salamandra salamandra

Vissen
beekprikR Lampetra planeri
bittervoornR Rhodeus cericeus
elritsR Phoxinus phoxinus
gestippelde alverR Alburnoides bipunctatus
grote modderkruiperR Misgurnus fossilis
rivierprik Lampetra fluviatilis

Dagvlinders
bruin dikkopjeR Erynnis tages
dwergblauwtjeR Cupido minimus
dwergdikkopjeR Thymelicus acteon
groot geaderd witjeR Aporia crataegi
grote ijsvogelvlinderR Limenitis populi
heideblauwtjeR Plebejus argus
iepepageR Strymonidia w-album
kalkgraslanddikkopjeR Spialia sertorius
keizersmantelR Argynnis paphia
klaverblauwtjeR Cyaniris semiargus
purperstreepparelmoervlinderR Brenthis ino
rode vuurvlinderR Palaeochrysophanus 

hippothoe
rouwmantelR Nymphalis antiopa
tweekleurig hooibeestjeR Coenonympha arcania
veenbesparelmoervlinderR Bolaria aquilonais
veenhooibeestjeR Coenonympha tullia

                                                      
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 
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Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB 
veldparelmoervlinderR Melitaea cinxia
woudparelmoervlinderR Melitaea diamina
zilvervlekR Clossiana euphrosyne

Vaatplanten
groot zeegrasR Zostera marina 

Bijlage IV HR

Zoogdieren
baardvleermuis Myotis mystacinus
bechstein’s vleermuisR Myotis bechsteinii
beverR Castor fiber
bosvleermuis Nyctalus leisleri
brandt’s vleermuisR Myotis brandtii
bruinvisR Phocoena phocoena
euraziatische lynx Lynx lynx
franjestaartR Myotis nattereri
gewone dolfijn Delphinus delphis
gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus
gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus
grijze grootoorvleermuisR Plecotus austriacus
grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum
hamsterR Cricetus cricetus
hazelmuisR Muscardinus avellanarius
ingekorven vleermuisR Myotis emarginatus
kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus
kleine hoefijzerneusR Rhinolophus hipposideros
laatvlieger Eptesicus serotinus
meervleermuis Myotis dasycneme
mopsvleermuis Barbastella barbastellus
nathusius’ dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
noordse woelmuisR Microtus oeconomus
otterR Lutra lutra
rosse vleermuis Nyctalus noctula
tuimelaarR Tursiops truncatus
tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus
vale vleermuisR Myotis myotis
watervleermuis Myotis daubentonii
wilde kat Felis silvestris
witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus
witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris

Reptielen en amfibieën
boomkikkerR Hyla arborea
geelbuikvuurpadR Bombina variegata
gladde slangR Coronella austriacus
heikikkerR Rana arvalis
kamsalamanderR Triturus cristatus
knoflookpadR Pelobates fuscus
muurhagedisR Podarcis muralis
poelkikkerR Rana lessonae
rugstreeppad Bufo calamita
vroedmeesterpadR Alytes obstetricans
zandhagedisR Lacerta agilis

Dagvlinders
donker pimpernelblauwtjeR Maculinea nausithous
grote vuurvlinderR Lycaena dispar
pimpernelblauwtjeR Maculinea teleius
tijmblauwtjeR Maculinea arion
zilverstreephooibeestjeR Coenonympha hero

Libellen
bronslibel Oxygastra curtisii
gaffellibelR Ophiogomphus cecilia
gevlekte witsnuitlibelR Leucorrhinia pectoralis
groene glazenmakerR Aeshna viridis
noordse winterjufferR Sympecma paedisca
oostelijke witsnuitlibelR Leucorrhinia albifrons
rivierromboutR Stylurus flavipes
sierlijke witsnuitlibelR Leucorrhinia caudalis

Vissen
houting Conegonus oxyrrhynchus
steurR Acipenser sturio
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Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB 
Vaatplanten
drijvende waterweegbreeR Luronium natans
groenknolorchisR Liparis loeselii
kruipend moerasschermR Apium repens
zomerschroeforchisR Spiranthes aestivalis

Kevers
brede geelrandwaterroofkever Dytiscus latissimus
gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus
heldenbok Cerambyx cerdo
juchtleerkever Osmoderma eremita

Tweekleppigen
bataafse stroommosselR Unio crassus 
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E  i n f o @ B u r o M a e r l a n t . n l  I  w w w . B u r o M a e r l a n t . n l   

K v K  1 8 0 9 1 2 0 6
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