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 Inleiding 
Quickscan flora & fauna 

  
 
Aanleiding 
Op de locatie aan de Oostersebos 15 te Schoonebeek bestaat het voornemen om een nieuwe 
varkensstal te bouwen. In dit kader wordt door het bevoegde gezag een flora- en 
faunatoets noodzakelijk geacht. Bij de uitvoering van de voorgenomen wijzigingen moet 
rekening worden gehouden met het huidige voorkomen van de, op grond van de Wet natuurbescherming, beschermde soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het 
overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, moet vrijstelling of 
ontheffing worden verkregen.  
 
De voorliggende quickscan bevat een inventarisatie van de huidige aanwezigheid van 
beschermde soorten planten en dieren in en om het plangebied. Tevens worden de te 
verwachten effecten van de ingreep in het plangebied beoordeeld. De resultaten kunnen 
dienst doen bij de onderbouwing van de ontheffingsaanvraag. 
 

 
 Afbeelding 1: Plangebied (rood omkaderd) met nieuw te bouwen varkensstal (groen omkaderd)  
Plangebied en voorgenomen ingreep 
Het plangebied is een langgerekt perceel en ligt in het buitengebied van de gemeente Emmen. 
Binnen het plangebied staat een varkensstal, twee loodsen, een woonhuis en een mestbassin. 
De loodsen zijn in gebruik als opslag voor materialen en machines. Rondom de gebouwen is 
het terrein verhard middels betonplaten en klinkers.   
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Het voornemen bestaat uit het bouwen van een nieuwe varkensstal. Deze komt achter op het perceel te staan ter plaatste van de mestbassin. Deze mestbassin zal dan ook worden 
gesloopt/verwijderd. Ten behoeve van het voornemen worden geen bomen en/of struiken 
gerooid of gebouwen gesloopt. In bijlage 2 is een situatieschets van het voornemen binnen 
het plangebied opgenomen. 
 
Probleemstelling 
Om een indicatie te krijgen van de effecten die de sloop- en bouwwerkzaamheden hebben op 
de natuurwaarden binnen het plangebied, dienen de volgende vragen te worden beantwoord: 
 
1. Welke wettelijk beschermde soorten komen in het plangebied voor? Welke status hebben 

deze soorten? 
2. Welke invloed heeft de geplande ingreep in het betreffende gebied op de beschermde 

soorten? 
3. Indien de duurzame staat van instandhouding van strikt beschermde soorten in gevaar 

komt, welk vervolgtraject dient dan doorlopen te worden? 4. Voor welke beschermde soorten moet eventueel een ontheffing aangevraagd worden?   
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 Hoofdstuk 1  1 Toetsingskader  
 

  
 
De bescherming van natuur is in Nederland vastgelegd in nationale wetgeving. De nationale wetgeving is een Nederlandse implementatie van de belangrijkste Europese 
wetgevingselementen. Per 1 januari 2017 zijn de Flora- en Faunawet, de Boswet en de 
Natuurbeschermingswet 1998 vervangen door de Wet natuurbescherming. De uitvoering van 
deze nieuwe wet is grotendeels in handen van de provincies gekomen. Vanaf 1 januari 2017 
bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid is alleen nog 
verantwoordelijk voor de ontheffingsaanvragen en de gedragscodes. 
 
 1.1 Wet natuurbescherming  
 
Per 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet vervangen door de Wet natuurbescherming. 
Doel van deze wet is de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke 
leefgebied. De Wet natuurbescherming kent zowel verbodsbepalingen als een zorgplicht. 
De zorgplicht geldt altijd, voor iedereen en in alle gevallen. De verbodsbepalingen zijn gebaseerd op het ‘nee, tenzij – principe’. Voor verschillende categorieën soorten en 
activiteiten zijn vrijstellingen of ontheffingen van deze verbodsbepalingen mogelijk. 
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:  in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A van de wet 

natuurbescherming, opzettelijk te doden of te vangen;  de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel A van de wet natuurbescherming opzettelijk te beschadigen of te vernielen;  vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B van de wet 
natuurbescherming, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. (art. 3.10 Wet 
natuurbescherming). 

 
Als gevolg van ruimtelijke ingrepen is het mogelijk dat beschermde soorten beschadigd, 
verstoord of vernietigd worden. Als op basis van onderzoeksgegevens blijkt dat 
beschermde soorten voorkomen, kan dit consequenties hebben voor de voorgenomen ruimtelijke ingreep. 
 
Bij veel, hiermee samenhangende, werkzaamheden, is het niet langer nodig een 
ontheffing aan te vragen om beschermde dieren te verstoren of bijvoorbeeld beschermde 
planten te maaien. In plaats hiervan geldt een vrijstelling. Om gebruik te kunnen maken 
van de vrijstelling is het wel nodig om te werken volgens een gedragscode. Alleen als het 
gaat om veel voorkomende soorten is het niet nodig om volgens een dergelijke 
gedragscode te werken.  
 
De beschermde gebieden die onder de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn (Natura 2000) 
zijn aangewezen vallen per 1 januari onder de Wet natuurbescherming. Middels deze wet zijn verschillende gebieden in Nederland beschermd vanwege de voorkomende 
natuur. Het doel van de Wet natuurbescherming is het beschermen en instandhouden 
van bijzondere gebieden in Nederland. Indien een plan negatieve gevolgen heeft (kan 
hebben) is een vergunning noodzakelijk. Ook hierbij geldt het ‘nee, tenzij – principe’. Per 
gebied wordt een beheerplan opgesteld waarin wordt opgenomen welke handelingen 
zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd.  
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De locatie is niet gelegen binnen de contouren van een Natura 2000-gebied of een Wet Natuurbeschermingsgebied.  
 
 

1.2 Onderzoeksmethode  
 
Om een goede indicatie van de natuurwaarden binnen het plangebied te krijgen, wordt het 
onderzoek in verschillende stappen uitgevoerd. Op basis van literatuuronderzoek is nagegaan 
of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het gebied voorkomen.  
Na het literatuuronderzoek is een verkennend terreinbezoek gebracht aan het plangebied. 
Hierbij is, op basis van de gegevens van het literatuuronderzoek, beoordeeld voor welke 
soorten het gebied daadwerkelijk een geschikte habitat biedt en daarmee welke soorten er 
daadwerkelijk voor kunnen komen. Vervolgens zijn de mogelijke effecten op de verwachte 
beschermde soorten beschreven.  
Op basis van de doorlopen procedures zijn conclusies getrokken met betrekking tot de 
eventuele negatieve effecten en/of obstakels inzake de Wet natuurbescherming.  
Op donderdag 7 december 2017 is de locatie tussen 11:30 en 12:30 uur ter plaatse 
geïnventariseerd, om te onderzoeken of het plangebied een zodanig belangrijke status heeft 
dat een aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is. Op het moment van inventarisatie was de 
temperatuur ca. 5°C en was het bewolkt. Het plangebied en de directe omgeving is onderzocht op de aanwezige flora en fauna. Op 
basis van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de, in de regio 
voorkomende, beschermde soorten.   
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Hoofdstuk 2 2 Onderzoeksresultaten 
 

  
 
 

2.1 Literatuuronderzoek  
 
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens zoals die beschikbaar zijn bij 
instanties zoals bijvoorbeeld de provincie en Waarneming.nl. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van eigen kennis en data.   
Vleermuizen 
Er zijn in Nederland verschillende soorten vleermuizen bekend waarbij iedere soort zijn eigen specifieke voedsel, zomer en winterverblijfplaats heeft. Veel vleermuissoorten overwinteren 
vaak in grote aantallen in grotten, bunkers, forten, kelders en zolders. Sommige 
vleermuissoorten overwinteren specifiek in boomholten. Voor het zomerverblijf dient, net als 
het winterverblijf, deze gebufferd te zijn zodat de temperatuur zo constant mogelijk blijft. Dode 
bomen en langdurig leegstaande (tochtige) gebouwen zijn hierdoor minder geschikt.  
 
Dassen 
Op verschillende plaatsen in Nederland komen dassen voor. Dassen zijn nachtdieren en 
verblijven overdag in gangen onder de grond, een burcht. Dassen zijn alleseters en eten wat 
makkelijk voor handen is. In weilanden kunnen ze naar kevers en insecten zoeken die onder 
het gras zitten. Daarnaast eten ze vruchten van bomen en planten en andere insecten. 
 
Plant- en diersoorten 
In de omgeving van het plangebied (kilometerhok 257,520) zijn vanaf 11-12-2016 
volgens Waarneming.nl diverse vogelsoorten gemeld. Een overzicht hiervan is 
weergegeven in bijlage 1.  
 
 

2.2 Veldonderzoek  
 
Op verschillende punten in het plangebied zijn waarnemingen verricht. Tijdens het veldbezoek 
is het gebied beoordeeld op de habitatgeschiktheid voor beschermde soorten.  
De ecologische factoren in de omgeving zijn met behulp van een digitale fotocamera vastgelegd. Om de flora en fauna te kunnen determineren, is gebruik gemaakt van eigen 
kennis en literatuur. 
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 Afbeelding 2: Foto’s plangebied   
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Flora algemeen Het plangebied is een langgerekt perceel met enkele gebouwen. Aan weerszijde van het 
perceel (lange zijdes) is een bos gelegen met voornamelijk eikenbomen van circa 50 a 
60 jaar oud en algemene begroeiing. De nieuwe varkensstal komt deels op het 
akkerbouwland te staan. Hier is momenteel groenbemester gezaaid. Langs de gebouwen 
is het plangebied deels verhard middels betonplaten en klinkers. Binnen het plangebied 
zijn algemene kruiden aanwezig, er zijn geen bijzondere (gevoelige) plantensoorten 
gevonden.  
 
Fauna algemeen 
Tijdens de inventarisatie is extra aandacht besteed aan de mogelijke aanwezigheid van 
vleermuizen, uilen  en dassen in of in de nabijheid van het plangebied. 

 
Zoogdieren 
Tijdens het terreinbezoek is nauwkeurig gekeken naar de aanwezigheid van zoogdieren. 
Er zijn sporen van muizen, mollen, konijnen en vossen aangetroffen. Binnen het 
plangebied zijn geen beschermde soorten waargenomen. 
 
Vleermuizen Het plangebied is beoordeeld op de mogelijke waarde voor vleermuizen. Hierbij is gelet 
op de geschiktheid van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats voor deze dieren: 
aanwezigheid van spouwgaten en andere openingen in muren en daken, vetstrepen, 
uitwerpselen en prooiresten bij gevelopeningen.  
 Tijdens het veldonderzoek zijn alle scheuren en kieren (o.a. in de muren en onder het 
dakbeschot) gecontroleerd, waarbij geen sporen van vleermuizen zijn waargenomen.  
 
Het voornemen bestaat uit het bouwen van een nieuwe varkensstal. Er worden geen 
gebouwen gesloopt. Mogelijke verblijfplaatsen zullen daarom ongemoeid blijven.  
 De omgeving is beoordeeld op het aanbod van geschikt foerageergebied en potentieel 
belangrijke vliegroutes. Hieronder vallen onder andere bomenrijen en (natte) weilanden of 
bosgebieden. Bomen worden niet gerooid. Hierdoor blijft het foerageergebied voor 
vleermuizen gehandhaafd.  

 
Vogels Vogels met een vaste verblijfplaats, zoals de steenuil en de kerkuil, zijn jaarrond 
beschermd. De bebouwing is nauwkeurig beoordeeld op hun geschiktheid voor en de 
aanwezigheid van verblijfplaatsen van vogels.  
 
In het woonhuis is een uilenkast opgehangen met een uitgang door het rieten dak. Deze is al 
geruime tijd niet bewoond. In de bestaande schuur bevindt zich een mussennest en een oud merelnest. Binnen de bedrijfsgebouwen zijn geen sporen of nesten van beschermde 
vogelsoorten waargenomen. De volgende soorten zijn ter plaatse of vliegend over het 
plangebied waargenomen: Boomklever, Koolmees, Fazant, Houtduif, Merel, Roodborst 
en een buizerd. Er zijn geen sporen van uilen waargenomen. 
 Overige 
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde en/of algemene dieren uit de soortgroepen 
reptielen & amfibieën, dagvlinders, libellen en vissen waargenomen.  
 
 

2.3 Effecten van de ingreep  
 
De effecten op beschermde soorten zijn onderzocht op basis van het voornemen binnen het 
plangebied. Het voornemen zal bij de uitvoering weinig effect hebben op verschillende 
voorkomende of te verwachten soorten.  
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Zoogdieren Verstoring van zoogdieren kan plaatsvinden met de aanvang van de werkzaamheden. Vaste 
verblijfplaatsen van algemene soorten kunnen worden vernield. Beschermde zoogdiersoorten 
zijn ter plaatse niet aangetroffen. 
 
Vleermuizen 
De gebouwen zijn tijdens het veldbezoek nauwkeurig beoordeeld op de geschiktheid als 
verblijfplaats voor vleermuizen. Er zijn geen sporen van vleermuizen waargenomen. Omdat er 
geen gebouwen gesloopt worden of bomenrijen verwijderd worden heeft het voornemen geen 
invloed op mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. 

 
Vogels 
Alle vogels zijn beschermd in het kader van de Vogelrichtlijn. Werkzaamheden in en in de 
omgeving van broedplaatsen tijdens de broedtijd (15 maart – 15 juli) zullen sterke negatieve 
effecten hebben op de meeste vogelsoorten door vernietiging van broedplaatsen en verstoring 
van de reproductie. Verstorende werkzaamheden in deze periode zijn dan ook niet 
toegestaan. Indien broedvogels binnen het broedseizoen worden verstoord, wordt wettelijk 
gezien geen ontheffing verleend. Buiten het broedseizoen kan wel ontheffing worden verleend. 
Verstorende werkzaamheden dienen hierdoor buiten het broedseizoen uitgevoerd te worden. Tijdens het onderzoek zijn geen beschermde soorten waargenomen.  
 
Planten 
Het plangebied bevat geen beschermde plantensoorten. De voorgenomen ingreep heeft dan 
ook geen negatief effect op de instandhouding van beschermde plantensoorten.  
 
Overige beschermde soorten 
Omdat er geen beschermde soorten zijn aangetroffen, is het niet nodig deze soorten in een 
eventuele ontheffingsaanvraag op te nemen.    
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Hoofdstuk 3 3 Conclusie 
en aanbevelingen 

  
 
Het natuuronderzoek is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, literatuuronderzoek 
en een verkennend veldbezoek aan het plangebied. Het beeld dat uit het onderzoek naar 
voren is gekomen vormt voldoende basis om gefundeerd uitspraken te doen over de gevolgen 
van de voorgenomen werkzaamheden voor beschermde soorten en gebieden.  
 
 

3.1 Conclusie  
 
Voor de bepaling van de effecten en voor de beantwoording van de vraag of men in strijd komt 
met de Wet natuurbescherming, wordt de relatie gelegd tussen het initiatief met deze wet door 
waar mogelijk antwoord te geven op de volgende vragen: 
 1. Heeft de voorgenomen activiteit directe gevolgen op de voortplantingslocatie of 

standplaats? 
2. Heeft de voorgenomen activiteit indirecte gevolgen op de voortplantingslocatie of 

standplaats? En welk deel van het leefgebied wordt aangetast? 
3. Heeft de ingreep een invloed op individueel, lokaal, regionaal of Nederlands niveau? 
4. Blijven er voldoende alternatieve leefgebieden in het plangebied of in de omgeving over 

waar de soort naar toe kan uitwijken? 
 
Het voornemen zal naar verwachting geen effect hebben op beschermde soorten. Binnen 
het plangebied komen geen beschermde dier- en plantensoorten voor.  
 Uit de effectenbeschrijving blijkt dat er geen directe of indirecte gevolgen zijn van de 
voorgenomen activiteiten op de voortplanting en instandhouding van beschermde dier- 
en plantsoorten. Lokaal zullen niet specifiek beschermde diersoorten (muizen, vogels) uit 
het plangebied trekken op zoek naar een vervangende biotoop. Voor eventuele 
aanwezige soorten is in de omgeving voldoende vervangende biotoop aanwezig.  
 Voor aanvang van de werkzaamheden binnen het plangebied, dient derhalve geen 
ontheffing voor strikt beschermde soorten aangevraagd te worden. De werkzaamheden 
kunnen leiden tot een beschadiging of vernietiging van mogelijke verblijfplaatsen en/of 
verstoring van eventueel aanwezige soorten. De werkzaamheden brengen het 
voortbestaan van deze en algemene soorten echter niet in gevaar. Een ontheffing of 
eventuele compensatie is hier niet van toepassing.  
Uit dit onderzoek blijkt dat de werkzaamheden binnen het plangebied geen significant 
negatief effect hebben op de natuurwaarden binnen het plangebied. Omdat er verwacht 
wordt dat geen strikt beschermde flora en fauna in het plangebied verblijven, zal de 
ingreep geen negatief effect hebben op deze soorten en hun omgeving. Voor het 
merendeel van de aanwezige of te verwachten beschermde soorten zijn de effecten gering.    
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1 Bijlage 
Waarnemingen volgens Waarneming.nl 
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2 Bijlage 
Situatieschets plangebied 

  
 
 

 

 
 Figuur 1 Toekomstig plangebied 
 


