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AANLEIDING 
De quickscan Flora- en faunawet en aanvullend vleermuizenonderzoek voor de 
locatie Doktersdreefje 2 te Steenbergen is uitgevoerd door AERES Milieu in 
samenwerking met Faunaconsult, betreffende rapport d.d. 30 maart 2012. 

Op basis van een deskundigheidsbeoordeling van De Roever omgevingsdienst in 
samenwerking met AGEL adviseurs, memo d.d. 25 juli 2012, is de quickscan Flora-
en fauna gewijzigd op d.d. 10 augustus 2012. 

Op de gewijzigde quickscan Flora- en fauna d.d. 10 augustus 2012 is door Stichting 
Sirene een zienswijze ingediend, correspondentie d.d. 20 september 2013, inzake 
de gehanteerde onderzoeksopzet naar vleermuizen en de geformuleerde conclusie 
inzake de afwezigheid van deze soortgroep. 

Aanvullend worden de conclusies inzake de afwezigheid van mussen en amfibieën 
in twijfel getrokken. 

BEOORDELING 
Conform de ingediende zienswijze voldoet het onderzoek naar de aanwezigheid van 
vleermuizen niet aan het Vleermuizenprotocol 2013 (vastgesteld door 
Gegevensautoriteit Natuur). 

Het Vleermuizenprotocol is een hulpmiddel voor deskundige vleermuisonderzoekers 
en de beoordelaars van vleermuisonderzoek om te bepalen wat een juridisch 
redelijke onderzoeksinspanning is voor een specifieke locatie. 

Het Vleermuizenprotocol adviseert op basis van de verwachte vleermuissoorten 
(Gewone en Ruige Dwergvleermuis) om binnen het actieve seizoen ter vaststelling 
van eventuele verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebied twee veldbezoeken 
te verrichten. Bestaande uit een ochtend en avond/nachtbezoek. 
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Het uitgevoerde vleermuizenonderzoek voor Doktersdreefje 2 wijkt, zoals is 
geconstateerd in de zienswijze, af van het Vleermuizenprotocol. Tijdens het 
uitgevoerde vleermuizenonderzoek hebben er wel twee veldbezoeken in de avond 
en in de ochtend plaatsgevonden maar is de geadviseerde tussenperiode van 
tenminste 10 dagen niet toegepast. 

Waarom hiervan is afgeweken en een aanvullend veldbezoek na de voorgeschreven 
tussenperiode niet als noodzakelijk wordt geacht is gemotiveerd in hoofdstuk 7 van 
de quickscan Flora- en fauna. 

In dit hoofdstuk is verwoord dat op basis van geconstateerde waarnemingen, 
gebruik van vleermuizen en de woordgenomen soort ten tijden van de eerste twee 
veldbezoeken een aanvullend onderzoek na een tussenperiode niet als noodzakelijk 
wordt geacht. 

ADVIES 
In eerste advies is reeds aangeven dat het onderzoek niet voldoet aan het 
Vleermuizenprotocol. Het afwijken hiervan is mogelijk mits gemotiveerd, het 
protocol is namelijk een hulpmiddels en geen vereiste. Deze motivatie is 
toegevoegd aan de rapportage. 

In essentie is het vleermuizen protocol gevolgd en is een redelijke 
onderzoeksinspanning voor de specifieke locatie uitgevoerd, echter door het 
ontbreken van een derde veldbezoek is niet voldaan aan het Vleermuizenprotocol 
en zal het onderzoek naar alle verwachting, gezien recente jurisprudentie (eind 
2012) en de ingediende zienswijze geen standhouden in een eventuele juridische 
procedure. 

Om grote mate van juridische zekerheid te verkrijgen dient het reeds uitgevoerde 
vleermuizenonderzoek aangevuld te worden met veldbezoek(en) conform het 
Vleermuizenprotocol. In verband met de voortgang van het project kan een 
alternatief plan worden gevolgd. 

Dit alternatieve plan bestaat uit het reeds verrichte verkennend vleermuisonderzoek 
en een mitigatieplan. Het verkennend onderzoek kan gezien worden als uitgebreide 
quickscan, waarbij een duidelijke indicatie is verkregen van het gebruik van 
vleermuizen in het projectgebied. 

In het mitigatieplan dient te worden uitgegaan van een 'worst case' scenario. Het 
verstandig om het mitigatieplan met de indiener van de zienswijze te bespreken en 
te accorderen. Hiermee wordt er tegemoet gekomen aan de ingediende zienswijze. 

Tot slot door het deels afwijken van het vleermuisprotocol blijft de juridische 
onzekerheid bestaan. Eventuele aanvullende bezwaarmakers kunnen zich formeel 
beroepen op de Flora- en faunawet. Door echter te kiezen voor een 'worst-case' 
scenario, kan hiermee grotendeels tegemoet worden gekomen. 
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