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1 Achtergrond document Natuur 

1.1 Aanleiding 

Op grond van de Wet ruimteli jke ordening (Wro, 1 juli 2008) dient iedere gemeente in Nederland op 1 
juli 2013 over een actueel (niet ouder dan 10 jaar) bestemmingsplan te beschikken. In de gemeente 
Steenbergen moeten de bestemmingsplannen voor het buitengebied worden geactualiseerd. 
De gemeente Steenbergen ontwikkelt twee bestemmingsplannen voor het buitengebied. Het 
bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland heeft betrekking op het buitengebied ten 
noorden van de Steenbergse en Roosendaalse Vliet. Het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen 
omvat het buitengebied ten zuiden van de Steenbergse en Roosendaalse Vliet. 

Voor het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland heeft de gemeenteraad op 20 
december 2007 een nota van uitgangspunten vastgesteld. Deze nota van uitgangspunten is de basis 
geweest voor het in januari 2011 in procedure gebrachte voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 
Dinteloord en Prinsenland. Voor het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen heeft de 
gemeenteraad op 29 september 2011 een nota van uitgangspunten vastgesteld. 1 Op basis van deze 
uitgangspunten is een MER opgesteld welke is voorgelegd aan de Commissie m.e.r.. 

De commissie MER heeft op 28 maart 2013 haar advies uitgebracht over de juistheid en volledigheid van 
het MER. De commissie geeft onder andere in haar advies aan dat er sprake is van een tekortkoming 
voor het onderdeel natuur in het MER en adviseert om een aanvulling op te stellen voor de effecten op 
Natura 2000-gebieden en beschermde soorten. Daarnaast stelt de commissie twee aandachtpunten op 
voor de besluitvorming. Deze aandachtspunten hebben betrekking op geur en teeltondersteunende 
voorzieningen. 

In dit achtergronddocument wordt ingegaan op de beschermde soorten. De commissie m.e.r. geeft in 
haar advies het volgende aan: 

De Commissie vindt het essentieel voor het besluit dat in een aanvulling op het MER wordt verkend of en 
hoe groot de kans is dat de Flora- en faunawet de uitvoering van het bestemmingsplan in de weg staat 
en met welke maatregelen effecten kunnen worden voorkomen. Bij de verkenning kan gebruik worden 
gemaakt van bestaande gegevens, gebieds- en materiekennis. 

Dit advies vormt het uitgangspunt voor het onderzoek naar beschermde natuurwaarden in het 
plangebied. Daarnaast heeft de commissie op 4 april 2013 aangegeven dat een onderzoek op 
hoofdli jnen voldoet. Op onderstaande kaart is het plangebied weergegeven. De kern van Steenbergen 
en de andere kernen vallen buiten het plangebied. 

1. 1 Tussen de nota van uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland en de nota 

van uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen zitten enkele verschi l len. Deze 

verschi l len volgen met name uit nieuw gemeenteli jk en provinciaal beleid. Aangezien de gemeente in het gehele 

buitengebied een uniform beleid nastreeft is voor de ontwikkeling van beide bestemmingsplannen voor het 

buitengebied de nota van uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen leidend. 

blad 3 van 3 



oranjewoud 
Member of Antea Group 

^ ^ ^ ^ ' ^ v ^ ^ C ^ ^ W ' - T N ; • • ; . J - . . , v - ; ííSg 

Figuur 1.1 Plangebied bestemmingsplan buitengebied Steenbergen (bron: Gemeente Steenbergen, 2011). 

Aanpak 
Gezien het grote oppervlakte van het buitengebied Steenbergen en de vraag waar ontwikkelingen plaats 
gaan vinden (het gaat over het bestemmingsplanniveau), is in overleg met de gemeente Steenbergen en 
op advies van de commissie gekozen om de aanwezige beschermde soorten op hoofdli jnen in beeld te 
brengen middels een bureaustudie aangevuld met twee dagen intensief veldonderzoek (door 
deskundige ecologen) en een biotoopinschatting. Naast de beschermde soorten wordt in dit 
achtergronddocument ook gekeken naar de mogelijke effecten op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Een vlakdekkende natuurinventarisatie (conform geldende soortenprotocollen/standaards) is gezien de 
vraag vanuit de commissie en het bestemmingsplanniveau niet noodzakelijk en zinvol. Het 
bestemmingsplan buitengebied Steenbergen maakt op een hoog abstract niveau voor een bepaalde 
periode (in dit geval 10 jaar) ontwikkelingen mogelijk. Op het moment dat een init iatiefnemer 
daadwerkelijk een ontwikkeling wil realiseren, zal een detaillering van het onderzoek op basis van de 
wettel i jke bepalingen plaats moeten vinden, bijvoorbeeld in de vorm van een quickscan/natuurtoets. 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het beleid weergegeven van de Ecologische Hoofdstructuur en de Flora- en 
faunawet. In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie beschreven. Deze beschrijving vindt plaats op basis 
van de uitgevoerde bureaustudie en de veldbezoeken. In hoofdstuk 4 vindt de effectbeoordeling plaats. 
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2 Beleid 

2.1 Ecologische hoofdstructuur 

Nota ruimte, Verordening Ruimte en Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
Belangrijk instrument voor de realisatie van de biodiversiteitdoelstellingen is de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een netwerk van natuurgebieden, agrarische beheersgebieden en 
verbindingszones. Hierbinnen kan de uitwisseling van soorten optimaal plaatsvinden en wordt de 
biodiversiteit verbeterd. De landelijke doelstellingen voor de EHS zijn verder uitgewerkt in de Nota 
Ruimte (2004), de Agenda Vitaal Platteland (2004) en het natuurbeheerplan (2012). Tevens is de 
wettel i jke status van de EHS vastgelegd in hoofdstuk 4 van de Verordening Ruimte (vastgesteld door 
Gedeputeerde staten op 8 maart 2011). 

Elke provincie heeft van het Rijk een taakstelling meegekregen om voor 2018 nieuwe natuur te 
realiseren en de huidige natuur te behouden. De provincie Noord-Brabant heeft een taakstelling van 
circa 21.000 ha nieuwe natuur en circa 10.000 ha agrarische natuur. De EHS bestaat uit bestaande 
natuurgebieden (zoals duinen, heiden, bossen, landgoederen), nieuwe natuur op landbouwgrond en 
agrarische gebieden die zodanig beheert worden dat natuur- en landschapswaarden worden behouden 
en versterkt. 

Herijking EHS 
Na de verkiezingen van 2010 heeft het Rijk bezuinigingen aangekondigd op het natuur- en 
landschapsbeleid. Het regeerakkoord doet een beroep op de provincies om meer dan to t nu toe 
verantwoordeli jkheid te nemen voor het beleid voor het landelijk gebied in de volle breedte, 
waaronder het natuurbeleid. Het kabinet zet in op een bezuiniging van tweederde van het rijksbudget 
voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
Daarom is de provincie Noord Brabant de ligging van de EHS aan het aanpassen (de herijking). Het 
doel van deze herijking was een ecologisch betere, financieel haalbare en sneller realiseerbare EHS. Bij 
de herijking zijn gebieden uit de EHS gehaald waarvan de ecologische waarde niet groot genoeg is of 
de aankoop niet haalbaar (te duur of niet te koop). De nieuwe gebieden die aan de EHS zijn 
toegevoegd, bieden juist ecologische kansen of kansen op versnelde of goedkopere aanleg. De EHS 
kan hiermee sneller en goedkoper worden gerealiseerd, onder andere omdat gezocht is naar 
combinaties met andere functies zoals waterbergingen. 

Nee-tenzij afweging 
Voor de ecologische hoofdstructuur geldt op basis van het rijksbeleid (Nota Ruimte en Besluit algemene 
regels ruimteli jke ordening) de verplichting to t instandhouding van de wezenlijke kernmerken en 
waarden van het gebied. Hiertoe geldt het zogenaamde 'nee, tenzij '-regime. Dit betekent dat (nieuwe) 
plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden 
van het gebied significant aantasten. Zolang een dergelijke aantasting niet plaatsvindt, is er vanwege de 
ecologische hoofdstructuur geen grond om de activiteit geen doorgang te laten vinden. Wel vindt er dan 
(nog) uiteraard een afweging plaats op ander (ruimtelijk) beleid of regelgeving. 

Wanneer de wezenlijke kenmerken wel worden aangetast dient het stappenplan van de Spelregels EHS 
doorlopen te worden. De omvang van de aantasting van de wezenlijke kenmerken van de EHS-gebieden 
hangt af van de actuele en potentiële waarden van het gebied. Dat kunnen zijn: 
» de natuurdoelen en -kwal i te i t 
» geomorfologische en aardkundige waarden en processen 
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» de waterhuishouding, kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte, openheid of juist 
geslotenheid 

» landschapsstructuur. 

Voor de beoordeling wordt het "Beoordelingsschema initiatieven in de EHS" gehanteerd en de 
spelregels ten aanzien van mitigatie, compensatie en saldering zoals die zijn opgenomen in de 
Verordening Ruimte 2012. 

Externe werking EHS 
De EHS kent geen externe werking. In de brief van 3 december 2004 heeft de minister van LNV, mede 
namens de minister van VROM, besloten om in de Nota Ruime het 'nee, tenzij '-regime op gebieden in 
de nabijheid van EHS te laten vervallen (TK 29576, nr.12). In een brief van 5 juni 2009 heeft de minister 
van LNV nogmaals aangegeven dat ingrepen buiten de EHS niet worden beoordeeld op hun effecten op 
de wezenlijke kenmerken en waarden binnen de EHS. In de beantwoording van een aantal vragen van 
de vaste Kamercommissievoor LNV in 2008 is expliciet to t uitdrukking gebracht dat dit 'nee-tenzij'-
regime niet van toepassing is op ingrepen buiten de EHS die gevolgen kunnen hebben voor de EHS zelf, 
de zgn. externe effecten (TK 29576, nr. 52). Dit betekent overigens wel dat bij een ingreep in de EHS ook 
rekening gehouden moet worden met indirecte effecten zoals geluidverstoring en stikstofdepositie naar 
andere delen van de EHS. 

Groenblauwe structuur en groenblauwe mantel 
De Nota Ruimte onderscheidt een groenblauwe structuur die bestaat uit drie perspectieven: 
» het kerngebied groenblauw (EHS inclusief de ecologische verbindingszones); 
» de gebieden voor waterberging; 
» de groenblauwe mantel. 

De groenblauwe mantel vormt het gebied tussen enerzijds het kerngebied groenblauw en het agrarisch 
gebied, als ook het stedelijk gebied. De groenblauwe mantel bestaat overwegend uit grondgebonden 
agrarisch gebied, met belangrijke nevenfuncties voor natuur, water en (niet-bezoekersintensieve) 
recreatie. Door in de groenblauwe mantel in te zetten op het behoud én ontwikkeling van natuur en 
water (-beheer) wordt bijgedragen aan de bescherming van de waarden in het aanliggende kerngebied 
groenblauw. De groenblauwe mantel ondersteunt het beleid van de groenblauwe kern, maar heeft óók 
eigenstandige betekenis voor biodiversiteit, water en landschap. 

De groenblauwe mantel bestaat overwegend uit gemengd agrarisch gebied met belangrijke 
nevenfuncties voor natuur en water. Het zijn meestal gebieden grenzend aan het kerngebied natuur en 
water die bijdragen aan de bescherming van de waarden in het kerngebied. Ook de groene gebieden 
door én nabij de stedelijke omgeving zijn onderdeel van de groenblauwe mantel. 
De waarden in de groenblauwe mantel zijn vaak gekoppeld aan landschapselementen (zoals houtwallen 
en heggen), het watersysteem (zoals de aanwezigheid van kwel) en het voorkomen van bijzondere 
planten en dieren. De groenblauwe mantel is opgebouwd uit een aantal deelgebieden die: 
» vanuit het bodem- en watersysteem essentieel zijn voor het behoud en ontwikkeling van de 

natuurwaarden van Noord-Brabant; 
» van belang zijn voor de buffering van omgevings- en klimaatinvloeden op het kerngebied 

groenblauw; 
» hoge actuele of potentiële natuurwaarden hebben; 
» van belang zijn voor de groenblauwe verbinding en dooradering door het stedelijk netwerk en het 

agrarische cultuurlandschap. 

Natuurbeheerplan Provincie Noord Brabant (2012-2013) 
Het natuurbeheerplan vormt een belangrijk instrument voor de realisering van het Rijks- en Provinciaal 
natuur- en landschapsbeleid. Dit plan geeft specifiek uitvoering aan de realisatie van de Ecologische 
Hoofdstructuur. In het kader van de EHS worden nieuwe natuurgebieden begrensd en wordt de 
kwaliteit van bestaande natuurgebieden en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer door het 
aangeven van natuurdoelen verbeterd. 
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Het natuurbeheerplan vormt de basis voor het subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer in Noord¬
Brabant en maakt subsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer volgens 
mogelijk. In het natuurbeheerplan zijn de bestaande en nieuwe natuur begrensd. Voor de nieuwe 
natuur worden daarmee de mogelijkheden voor grondaankopen ten behoeve van natuur en voor 
functieverandering van agrarisch gebruik naar (particuliere) natuur geboden. Het natuurbeheerplan is 
tevens het officiële beleidskader waarin de provinciale ambities voor behoud en herstel van de EHS zijn 
uitgewerkt. Tevens geeft het natuurbeheerplan aan welke doelen in welke gebieden worden 
nagestreefd voor agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer. 

Het natuurbeheerplan heeft geen planologische consequenties of consequenties voor 
bestemmingsplannen. De begrenzing van natuurgebieden heeft geen consequenties voor de uit een 
vigerend bestemmingsplan voortvloeiende bestaande gebruiksmogelijkheden van begrensde gronden 
en ook niet voor daarnaast gelegen gronden. De gebruiksmogelijkheden van een perceel met een 
agrarische bestemming worden uitsluitend bepaald door het vigerende bestemmingsplan. Een 
natuurbeheerplan heeft dus geen enkele invloed op bestaande gebruiksmogelijkheden. Het 
natuurbeheerplan en het bestemmingsplan zijn verschillende toetsingskaders waarbinnen de betrokken 
bestuursorganen een eigen bevoegdheid to t belangenafweging toekomt. 

2.2 Flora- en faunawet 

De soortbescherming wordt gewaarborgd door de Flora- en faunawet. Deze wet beschermt inheemse 
dier- en plantensoorten waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende beschermingscategorieën. 
Deze bescherming is overal in Nederland van toepassing, zowel in natuurgebieden als daarbuiten. 
Beoordeeld is in hoeverre de voorgenomen ontwikkeling leidt to t negatieve effecten op beschermde 
soorten. Zo ja, dan zijn voorstellen gedaan over de wijze waarop dit voorkomen kan worden. 
Beoordeeld is of eventuele restschade optreedt en of hiervoor een ontheff ing aangevraagd moet 
worden. Het is daarbij van belang om te weten to t welke beschermingscategorie de aanwezige soorten 
behoren. 

De beschermde soorten zijn ingedeeld in vier categorieën: 
- tabel 1-soorten; algemene soorten waarvoor geen ontheffingsplicht geldt wegens een algehele 

vrijstelling; 
- tabel 2-soorten; overige soorten ('middengroep') waarvoor alleen een vrijstelling geldt indien wordt 

gewerkt volgens een goedgekeurde Gedragscode. Wordt niet volgens een gedragscode gewerkt, dan 
is een ontheff ing noodzakelijk; 

- tabel 3-soorten; strikt beschermde soorten van bijlage IV Habitatrichtli jn f bijlage I AMvB waarvoor 
een ontheffingsplicht geldt voor werkzaamheden die leiden to t verstoring van deze soorten of 
vernietiging van het leefgebied bij o.a. ruimteli jke ontwikkelingen; 

- broedende vogels (eveneens strikt beschermd), waarvoor geen ontheff ing wordt verleend om deze 
in de broedperiode te verstoren. Voor sommige soorten geniet ook het nest en de directe omgeving 
bescherming en mogen niet zonder meer worden verwi jderd. 

Als er beschermde soorten worden geschaad, is een ontheff ing ex art. 75 Flora- en Faunawet nodig. Om 
te toetsen in hoeverre de Flora- en faunawet een mogelijke belemmering vormt, is inzicht in het 
voorkomen van beschermde planten- en diersoorten in, en in de directe omgeving van het plangebied 
noodzakelijk. Het doel van het onderzoek is het opsporen van eventuele strijdigheden van de 
voorgenomen werkzaamheden met de geldende natuurwetgeving (zie Bijlage 1). 
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3 Methodiek 
Door de grote oppervlakte van het buitengebied Steenbergen en de vraag waar ontwikkelingen plaats 
gaan vinden is het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van beschermde 
gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen: 
- Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en ligging van 

beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project; 
- Twee dagen intensief veldbezoek door een deskundig ecoloog naar de (mogelijke) aanwezigheid 

van beschermde soorten. 

3.1 Bureaustudie 

Bij de toetsing is gekeken naar de beschermde soorten (Tabel 1, 2 en 3) uit de Flora- en faunawet en 
Rode Lijstsoorten. Treedt effect op of worden verbodsbepalingen overtreden, dan zijn er mogelijk 
maatregelen nodig om de effecten te voorkomen, verzachten of te compenseren om te voldoen aan de 
Flora- en faunawet. 

Er zijn diverse bronnen geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk) 
voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied. Aan de hand van deze informatie is een 
inschatting gemaakt of de betreffende soorten in het plangebied voor zouden kunnen komen, gezien de 
habitatvoorkeur van de betreffende soorten. De bronnen die zijn geraadpleegd, zijn: 

» ARCADIS, 2012, Projectplan Oudland en Halstersch Laag 
» Bos, F, M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhoff, De Vlinderstichting 2006. De 

dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming (Lepidoptera: Hisperioidea, Papilionoidea). 
- Nederlandse Fauna 7. Leiden. Nationaal Historisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij en 
European Invertebrate Survey - Nederland 

» Boesveld, A., A.W. Gmelig Meyling, I. van Lente, 2010. Verspreidingsonderzoek. Mollusken van de 
Europese Habitatrichtli jn. Resultaten van het inventarisatiejaar 2010. Platte schijfhoren Anisus 
vorticulus. Stichting ANEMOON. Heemstede. 

» Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk en J.B.M. Thissen, 1992, Atlas van de 
Nederlandse Zoogdieren, KNNV Uitgeverij, Utrecht 

» Creemers, R.C.M. Ä J.J.C.W. van Delft (RAVON)(redactie) 2009, De amfibieën en reptielen van 
Nederland. - Nederlandse Fauna 9. Nationaal Historisch Museum Naturalis, European Invertebrate 
Survey - Nederland, Leiden 

» Emmerik, W.A.M. van, Ä H.W. de Nie, 2006, Zoetwatervissen van Nederland, Ecologisch bekeken, 
Vereniging Sportvisserij Nederland, Bilthoven 

» Gittenberger, E. Ä A.W. Janssen (red.), 2004. Recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water. 
- Nederlandse Fauna 2. Nationaal Historisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij en European 
Invertebrate Survey - Nederland 

» Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002. De Nederlandse Libellen (Odonata). Nederlandse 
Fauna 4. Nationaal Historisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij en European Invertebrate Survey 
- Nederland 

» Peeters, T.M.J., C. van Achterberg, W.R.B. Heitmans, W.F. Klein, V. Lefeber, A.J. van Loon, A.A. 
Mabelis, H. Nieuwenhuijsen, M. Reemer, J. de Rond, J. Smit, H.H.W. Velthuis, 2004. De wespen en 
mieren van Nederland (Hymenoptera: Aculeata). - Nederlandse Fauna 6. Nationaal Historisch 
Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij en European Invertebrate Survey - Nederland. 

» Smit, J.T., 2007, Actuele en potentiële verspreiding van het Vliegend hert in Nederland, EIS-
Nederland, Leiden 

» SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000.-
Nederlandse Fauna 5. Nationaal Historisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij en European 
Invertebrate Survey - Nederland 

» Teunissen, A.P.J.A., 2009, Verspreidingsatlas Nederlandse boktorren (Cerambycidae), EIS-
Nederland, Leiden 
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» Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur, 
2013, Vleermuisprotocol 2013, 27 maart 2013. 

Internet: 
www.ravon.n l 
www. te lmee.n l 
www.waarneming.n l 
www.natuurmonumenten.nl/sl ikken-van-de-heen 
www.natuurmonumenten.nl/dintelse-gorzen 
httpy/atlas.brabant.nl/roekeninvoer/ ļ ŕmapPage 
Databank f lora en broedvogels van Provincie Noord-Brabant 
Dienst Regelingen, 2012, Ontheff ing FF/75C/2012/0249 (grote modderkruiper, Oudland) 

Naast de bronnen met soort informatie, is voor het bepalen van de ligging van beschermde gebieden 
gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van de provincie Brabant (interactieve kaart 
EHS), om te bepalen of het plangebied overlapt of grenst aan EHS. Toetsing vindt plaats aan de hand van 
de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS (Spelregels EHS). 

3.2 Veldbezoek 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de bureaustudie is bepaald in hoeverre de aanwezigheid van 
beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden op basis van aanwezig geschikt habitat. In mei 
2013 door Adviesbureau E.C.O. logisch een tweedaags intensief veldbezoek in het plangebied 
uitgevoerd om te bepalen in hoeverre aan de hand van de soorten uit de bureaustudie en aan de hand 
van het voorkomen van geschikt habitat beschermde soorten kunnen voorkomen. Het gaat hier om een 
deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast 
zijn de aangetroffen belangwekkende soorten opgetekend. 
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3.3 Beoordelingskader MER 

In de aanvulling op het MER worden de effecten van de (mogelijke) ontwikkelingen in het buitengebied 
van Steenbergen op de verschillende (beschermde) natuurwaarden getoetst. Hierbij wordt bekeken 
welke veranderingen optreden ten opzichte van de referentiesituatie. Voor de beoordeling is een 
vijfpuntsschaal gehanteerd, variërend van een negatieve to t een positieve beoordeling. Voor de 
algemene beoordelingsmethodiek en de beschrijving van de referentiesituatie wordt verwezen naar het 
hoofdrapport van het MER. 
De beoordelingscriteria bestaan ui t : 
» Effecten op de EHS; 
» Effecten op beschermde Flora- faunawet; 

Beoordelingstabel natuur 
In de beoordelingstabel zijn de beoordelingscriteria uitgezet tegen de vijfpuntschaal. 

Tabel 3-1: beoordelingstabel natuur. 
Effect

beoordeling 

Betekenis 

Effecten op EHS 

++ Voornemen heeft een positief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden 

+ Voornemen heeft een beperkt positief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden EHS 

0 Voornemen heeft een neutraal/geen effect op de wezenlijke kenmerken en waarden EHS 

- Voornemen heeft een beperkt negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden EHS 

- - Voornemen heeft een negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden EHS 

Effecten op beschermde soorten 

++ Leidt tot permanente lokale toename van de populatie van 1 - 3 soorten (en geen afname van 

andere soort) 

+ Leidt tot permanente lokale toename van de populatie van één soort (en geen afname van andere 

soort) 

0 Voornemen heeft een neutraal/geen effect op beschermde soorten 

- Leidt niet tot verslechtering van de gunstige staat van instandhouding van soorten, maar wel tot 

lokale verslechtering van het leefgebied 

- - Leidt tot verslechtering van de landelijke staat van instandhouding van één tot drie soorten 
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4 Huidige situatie 

4.1 EHS-gebieden 

De provincie Noord-Brabant heeft de natuurwaarden begrensd in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
De EHS bestaat uit bestaande wateren, natuur- en bosgebieden en te ontwikkelen natuurgebieden, 
beheersgebieden, verbindingszones en afrondingsgebieden. Uitgangspunt is het handhaven van rust en 
het tegengaan van verstoring en versnippering door het weren van grootschalige nieuwe ontwikkelingen 
in de EHS, tenzij er een zwaarwegend maatschappelijk belang om de ontwikkeling op die locatie te 
realiseren. 

De belangrijkste natuurgebieden in het plangebied zijn: 
- De Dintelse Gorzen en de Slikken van De Heen; 
- De Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet; 
- De Kreken Roode Weelcomplex; 
- Gebied van Landgoed Dassenberg, de Ligne en Oudlandsch Laag; 
- De kreken Gastelsveer, Rietkreek, Molenkreekstelsel, Derriekreek; 
- HetOudland 

De ligging van deze gebieden is weergegeven in figuur 4 -1 . Per gebied wordt een korte globale 
beschrijving gegeven op basis van literatuurstudie en de waarnemingen vanuit het veld. 
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Figuur 4-1: Ligging van de EHS-gebieden en ecologische verbindingszones in de gemeente Steenbergen 
(Bron: Natuurbeheerplan provincie Noord-Brabant). 

De Dintelse Gorzen 
De Dintelse Gorzen bestaat uit een gebied van ongeveer 500 ha en ligt tussen de monding van de 
Roosendaalse en Steenbergse Vliet. De gorzen bestaan uit buitendijkse gronden, die na de afsluiting van 
het Krammer en het Volkerak droog kwamen te staan. Deze afsluiting zorgde voor een grote 
verandering van het gebied. Sinds de aanleg van de deltawerken is er geen eb en vloed meer en is 
het water zoet geworden. In de vroegere schorren vind je wilgen, vlier en duinriet. Niet alleen planten, 
maar ook vogels voelen zich thuis in de natuur van de Dintelse Gorzen. In het ondiepe water van het 
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natuurgebied zoeken de lepelaar en de spierwitte zilverreiger naar voedsel, terwij l de blauwe kiekendief 
en de buizerd boven de vlaktes jagen (bron. www.natuurmonumenten.nl) . 

Steenbergsch Vliet en Roosendaalsche Vliet 
De natuurwaarden zijn in dit EHS-gebied zeer hoog. Het binnenwater is een moerasgebied wat wordt 
begraasd door koeien. Het gebied in het bezit van Natuurmonumenten en er loopt een 
wandel/struinpad doorheen. De rietkragen zijn 2 -5 meter breed en vormen een ononderbroken lint 
langs het water. In het riet op de oever broeden bruine kiekendief, rietzanger, roerdomp en grote 
karekiet. Het staat in verbinding met het Volkerak en is voor vissen een belangrijke kraamkamer. Tegen 
de sluizen van Beneden Sas word t nieuwe natte natuur aangelegd. De spierwitte zilverreiger, lepelaar, 
roerdomp en blauwborst profiteren hiervan. Dit gebied vormt ook een geschikt biotoop voor de 
waterspitsmuis en de rivierdonderpad. (www.natuurmonumenten.nl) 

De kreken Roode Weel complex 
Roode Weel en Vierhoevense Watergang is een natuurgebied dat zich enkele kilometers ten oosten van 
Steenbergen bevindt. Het is 41 hectare groot en is eigendom van de Stichting Brabants Landschap. 
Het natuurgebied is een overblijfsel van een krekensysteem in de Polder Cruijsland. Nadat de polder in 
1487 werd ingedijkt is de vorm van de kreken nauwelijks meer veranderd. Dit krekenstelsel is 
aangewezen als aardkundig waardevol gebied. De Roode Weel is een wiel, ontstaan na een 
dijkdoorbraak. Deze is losgekoppeld van het krekenstelsel en heeft een eigen waterhuishouding met 
minder fosfaten. Er zijn in het eerste decennium van de 20e eeuw natuurvriendelijke oevers gemaakt en 
poelen aangelegd. Ook werden greppels gegraven volgens het oude patroon. Broedvogels in dit gebied 
zijn de bruine kiekendief en de waterral. Voorts is de watersnip hier aanwezig. In de knotwilgen broedt 
de steenuil. 

Landgoed de Dassenberg 
Landgoed de Dassenberg maakt onderdeel uit van de EHS en ligt in en nabij het plangebied. Het 
landgoed meet 133 hectare en is in particulier eigendom. Het gebied is niet vrij toegankelijk. Doordat de 
natuur hier zich lange tijd ongestoord heeft kunnen ontwikkelen is het een zeer waardevoor en 
soortenrijk gebied. Er komen onder andere zeldzame plantensoorten voor. Er broeden diverse bosvogels 
als bosuil, wespendief, nachtegaal, torenvalk en boomvalk. Daarnaast komen er in het gebied strikt 
beschermde zoogdieren voor als vleermuissoorten, das, vos, ree en de steenmarter. 

Halstersch Laag / Het Laag 
Ten noordoosten van Bergen op Zoom en ten zuiden van Steenbergen liggen de natuurgebieden 
Oudland, Halstersch Laag en Het Laag. Halstersch Laag en Het Laag liggen binnen de grenzen van het 
plangebied. Deze natuurgebieden maken deel uit van de zogenoemde West-Brabantse Waterl inie, een 
overstromingsvlakte die vroeger werd gebruikt bij de verdediging van Holland. De gebieden zijn door de 
provincie Noord-Brabant aangewezen als Natte Natuurparels (NNP's). Dit zijn gebieden met een 
kwetsbare natuur, die sterk afhankelijk is van voldoende en schoon water. (www.brabant.nl) 

Gastelsveer & Rietkreek, Molenkreekstelsel, Derriekreek 
De kreken vormen belangrijke ecologische verbindingszones in het plangebied. Deze gebieden worden 
omzoomd door rietkragen, gras en bomen (met name knotbomen). De gebieden zijn zeer geschikt voor 
broedvogels. Daarnaast blijkt uit het veldbezoek dat de rietlanden en natuurli jke oevers, in het bijzonder 
langs de Molenkreek, Potmarkreek, Sasdijk en de Barend geschikt zijn als leefgebied voor de 
waterspitsmuis. De rietlanden langs Molenkreek en Potmarkreek vormen tevens een geschikt leefgebied 
voor de Noordse Woelmuis. 

Het Oudland 
Oudland is de naam van een natuurgebied ten zuidoosten van Steenbergen. Het heeft een oppervlakte 
van 70 ha en is eigendom van de Stichting Brabants Landschap. Men tracht het bos om te vormen naar 
meer natuurli jk bos: elzenbos en elzenbroek op de natste gronden en iepenrijk essenbos op de iets 
hogere gronden. De Eikelenburg heeft een drogere, lemige bodem en hier tracht men wintereiken-
beukenbos te ontwikkelen. Tot de broedvogels behoren: buizerd, boomklever, wielewaal, spotvogel, 
groene specht, patrijs, roodborsttapuit, grasmus, blauwborst en sprinkhaanzanger. 
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4.2 Beschermde soorten 

Zoals reeds in hoofdstuk 3 is aangegeven is een bureaustudie uitgevoerd en een tweedaags veldbezoek 
(door Adviesbureau E.C.O. Logisch) met biotoopinschatting. De resultaten worden in deze paragraaf 
weergegeven. Bij de resultaten wordt onderscheid gemaakt in de mogelijke aanwezigheid op basis van 
l iteratuurstudie en waarnemingen vanuit het veld of recente literatuur. 

In tabel 3-1 zijn de soorten weergegeven die op basis van de uitgevoerde literatuurstudie in het 
plangebied worden verwacht. In tabel 3-2 zijn de waargenomen soorten weergegeven. Voor de 
volledige inventarisatielijst en biotoopinschatting wordt verwezen naar bijlage 2. De soorten die als 
aanwezig zijn weergegeven zijn puntwaarnemingen uit de l iteratuurstudie of waarnemingen uit het 
veld. Voor de soorten die als mogelijk aanwezig staan weergegeven is in het plangebied geschikt 
biotoop aanwezig. De waarnemingen van het tweedaags veldbezoek zijn weergegeven op kaart. 

Tabel 4-1: Beschermde soorten in het buitengebied Steenbergen op basis van de bureaustudie en 
twee veldbezoeken. 
Soort Flora -en f aunawe t 

tabel 1,2 of 3 
Buitengebied noord Bui tengebied zuid 

Flora 

Flora -en f aunawe t 
tabel 1,2 of 3 aanwezig mogel i jk aanwezig aanwezig mogel i jk aanwezig 

aardaker X1 x x 

akkerklokje X1 x x 

knikkende vogelmelk X1 x x 

grote kaardenbol X1 x x 

bi jenorchis X2 x x 

bokkenorchis X2 x x 

brede wespenorchis X2 x x 

gevlekte orchis X2 x x 

daslook X2 x 

gele he lmb loem X2 x 

gevlekte orchis X2 x x 

grote keverorchis X2 x x 

klein glaskruid X2 x x 

kleine zonnedauw X2 x x 

koningsvaren X1 x x 

lange erepri js X2 x x 

moeraswespenorchis X2 x x 

parnassia X2 x x 

prachtk lok je X2 x x 

rapunzelk lokje X2 x x 

r ietorchis X2 x x 

Spaanse rui ter X2 x x 

steenbreekvaren X2 x x 

tongvaren X2 x x 

vleeskleurige orchis X2 x x 

waterdr ieb lad X2 x x 

wi lde gagel X2 x x 

wi lde k ievi tsbloem X2 x x 

wi lde mar jo le in X2 x 

zwanenb loem X1 x x 

Vissen 

kleine modderk ru iper X2 x x 

r iv ierdonderpad X3 x x 

grote modderk ru iper X3 x x 

b i t te rvoorn X3 x x 

Reptielen/amfibieën 

levendbarende hagedis X3 x 

gewone pad X1 x x 

bruine kikker X1 x x 

meerkikker X1 x x 

kleine watersa lamander X1 x x 
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rugstreeppad X3 x X 

Vogels 
Groene specht rode lijst kwetsbaar x 

Steenuil jaar rond beschermd 1 x x 

Sperwer jaar rond beschermd 4 x x 

Buizerd jaar rond beschermd 4 x x 

Huismus jaar rond beschermd 2 x x 

torenvalk jaar rond beschermd 5 x x 

Boerenzwaluw jaar rond beschermd 5 x x 

Huiszwaluw jaar rond beschermd 5 x x 

Zoogdieren 
Veldmuis X1 x x 

Huisspitsmuis X1 x x 

Tweekleur ige 

bosspi tsmuis 
X1 x x 

Rosse woe lmuis X1 x x 

Bosmuis X1 x x 

Dwergspi tsmuis X1 x x 

Egel X1 x x 

Vos X1 x x 

Hermel i jn X1 x x 

Wezel X1 x x 

Bunzing X1 x x 

Konijn X1 x x 

Haas X1 x x 

Mol X1 x x 

Laatvlieger X3 x x 

Waterv leermuis X3 x x 

Gewone dwergv leermuis X3 x x 

Ruige dwergv leermuis X3 x x 

Ree X2 x x 

Noordse woe lmuis X3 x x 

Waterspi tsmuis X3 x x 

Flora 
In het plangebied zijn verschillende beschermde plantensoorten waargenomen. Het zwaartepunt van de 
verspreiding van deze soorten ligt in het zuidelijk deel van de gemeente in de aanwezige 
natuurgebieden (EHS) en de aanwezige (natuurlijke) watergangen en kreken. De verspreiding van de 
waarnemingen van de beschermde flora zijn weergegeven in figuur 4-2. 

blad 16 van 16 



oranjewoud 
Member of Antea Group 

1 

1 

:-

Legenda 
AardaKe ľ 

3rede wespenorchis 

Koningsvaren 

Zwanenb oem 

' . " • ; Ĵ ; ; Ì Ì " a r e l s i n 

A hoge potentie 

c;:'c!e «aerdeŗ::cl 

Figuur 4-2: Verspreiding beschermde flora in het plangebied (Verspreidingsgegevens provincie Noord-

Brabant). 

Aardaker 

De aardaker groeit in het plangebied op de akkerranden en in wegbermen. 

Brede wespenorchis 

De wespenorchis groeit met name in bossen, duinen en kreupelhout op zandgronden. In het plangebied 
komt de soort incidenteel voor (vijf waarnemingen). 
Koningsvaren 
De plant komt zeer plaatselijk in grotere aantallen voor in vochtige loofhoutbossen, veenmoerassen en 
aan beschaduwde slootkanten. In het plangebied komt de varen dan ook alleen voor in het EHS-gebied 
Halstersch Laag en Oudlands laag. In de overige gebieden is hij niet waargenomen. 

Zwanenbloem 

De zwanenbloem groeit in voedselrijk water en komt verspreid door de gemeente voor. 

Wilde marjolein 

Wilde marjolein komt voor op vrij droge, matige voedselrijke to t schrale, zonnige to t zwak 
beschaduwde, kalkrijke grond. De plant heeft een voorkeur voor ruige vegetaties met voldoende 
structuur en openheid. Wilde marjolein is met name aan te t reffen in (de ruige vorm van) droge 
stroomdalgraslanden en in zoomvegetaties. Op rivieroevers, dijken en hellingen. In het plangebied komt 
de soort met name langs de aanwezige rivieroevers voor. 

Grote kaardenbol 
De grote kaardenbol komt voor op vochtige, kalkrijke grond in loofbossen en struikgewas. De soort komt 
verspreid door het plangebied voor. 
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Broedvogels en jaarrond beschermde nesten 
Het plangebied is zeer geschikt voor allerlei soorten broedvogels. In de aanwezige bomen zijn holen (o.a. 
oude spechtgaten) aanwezig. Deze holen vormen een geschikt broedbiotoop voor holenbroeders o.a. 
koolmees, spreeuw, zwarte roodstaart, gekraagde roodstaart, pimpelmees, holenduif, bonte 
vliegenvanger, grote bonte specht, zwarte specht en groene specht (rode lijst: kwetsbaar). Verder 
worden in de aanwezige bomen ook nesten van onder andere ekster, houtduif en zwarte kraai 
verwacht. De landbouwgronden vormen een geschikt broedbiotoop voor weidevogels zoals : wulp, 
kievit en patrijs, zwarte kraai, spreeuw, wilde eend, geelgors en wi t te kwikstaart. 
Naast algemene broedvogels komen er ook soorten voor waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn: 
buizerd, steenuil, huismus, sperwer. De locaties van de nesten en de overige waargenomen broedvogels 
zijn weergegeven in de figuren 4-3 t / m 4-5. 

Steenuil 
De steenuil wordt vooral aangetroffen in kleinschalige agrarische gebieden in de buurt van vrijstaande 
boerderijen en aan dorpsranden. Als jachtgebied dienen extensief beheerde graslanden en weitjes, 
maar ook dijken en bermen. Belangrijke elementen in zo'n gebied zijn verder houtwallen, knotwilgen en 
hoogstamfruitbomen. De Steenuil nestelt in holten van oude frui tbomen en knotwilgen of zoekt een 
rustig hoekje in een oud gebouw, stal of schuurtje. De aanwezigheid van bomenlanen, 
landbouwgronden, erven en boerderijen in het plangebied maken het gebied een geschikt leefgebied 
voor de steenuil. Het is dan ook zeer aannemelijk dat meerdere individuen in het plangebied 
voorkomen. 

Sperwer 
De sperwer is een bosvogel, maar wordt de laatste haren steeds vaker in de buurt van dorpen en steden 
waargenomen. Sperwers broeden in bossen. Ze foerageren op kleine zangvogels, lijsters en duiven. Het 
zoekgebied kan door de aanwezigheid van veel (kleine) vogels onderdeel uitmaken van het 
foerageergebied van de sperwer. 

Buizerd 
Tijdens het terreinbezoek zijn twee horsten van buizerds waargenomen. De buizerd maakt zijn nest in 
een hoge boom vaak een lariks of grove den. Het foerageergebied is zeer divers: bossen, open plekken, 
weiden en akkers. 

Huismus 
Naast de roofvogels komt ook de huismus in het plangebied voor. De huismus is met name aangetroffen 
op de boerderijen, erven, tuinen en schuren. Dit biotoop biedt een zeer geschikt broedbiotoop voor 
deze soort en het is daardoor zeer aannemelijk dat er nestlocaties van deze soort in het zoekgebied 
voorkomen. 
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Figuur 4-3: Verspreiding van de broedvogels in het plangebied (waarnemingen ECOlogisch). 
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Figuur 4-5: Verspreiding van de broedvogels in het plangebied (waarnemingen ECOlogisch) 
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Zoogdieren 
Vleermuizen 
Voor vleermuizen vormen de aanwezige spechtgaten een mogelijke verblijfplaats. De boombewonende 
vleermuissoorten die in het plangebied voor kunnen komen zijn de rosse vleermuis, watervleermuis, 
gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. 
De aanwezige lanen vormen potentiële vliegroutes voor vleermuizen. Vleermuizen vliegen via (een 
netwerk) van vliegroutes naar hun foerageergebieden. Hierbij gebruiken ze verbindende 
landschapsstructuren of li jnvormige landschapselementen, zoals houtwallen, heggen, lanen en wateren. 
De gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en de watervleermuis zijn soorten die sterk 
gebonden zijn aan lijnvormige landschapselementen. Gezien de geschiktheid van het plangebied voor 
deze soorten is het zeer aannemelijk dat deze soorten in het plangebied voorkomen. 
De aanwezige holtes en aangetroffen verblijfplaatsen (op basis van visuele kenmerken) zijn 
weergegeven in figuur 4-6. 
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Figuur 4-6: Verspreiding van de geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen (waarnemingen 
ECOlogisch). 

Noordse woelmuis 
De noordse woelmuis leeft in hoge vegetaties met vooral grasachtige planten. In gebieden waar andere 
woelmuizen voorkomen, leeft de soort veel in natte terreinen, zoals rietland, moeras, zeer extensief 
gebruikte weilanden, drassige hooilanden, vochtige duinvalleien en periodiek overstroomde terreinen. 
Doordat de noordse woelmuis geen watervrees heeft, kan hij goed eilandjes bereiken, waar hij dan vaak 
als enige woelmuis voorkomt. In gebieden waar geen andere woelmuizen leven, wordt hij ook wel 
aangetroffen in drogere gedeelten, zoals in wegbermen of zelfs in droog naaldbos. De noordse 
woelmuis is gevoelig voor concurrentie met andere woelmuizen. Hij wordt daardoor naar natte 
terreinen verdreven waar hij zich prima heeft aangepast (bron VZZ). In het plangebied vormt de natte 
natuurparel de Rode weel een geschikt leefgebied voor deze soort. Verder is ook in het noordelijk deel 
van het plangebied een geschikt leefgebied aanwezig. 

Waterspitsmuis 
De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend to t stilstaand 
water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. Hij komt voor bij beken, 
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rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. Ook wordt hij veelvuldig aangetroffen langs 
de binnenduinrand, natuurli jke duinmeren en kunstmatige infi ltratiegebieden. De waterspitsmuis komt 
alleen daar voor waar bodembedekkende vegetatie aanwezig en waar binnen een straal van 500 meter 
water is te vinden. Bovendien moet er in de oevers voldoende schuilmogelijkheid zijn waar de 
waterspitsmuis zich kan terugtrekken om zijn prooien op te eten. In Oost- en Zuid-Nederland komt zijn 
verspreiding overeen met de situering van de beek- en rivierdalen van de zand- en lössgronden. De 
waterspitsmuis is een ontzettend schuw dier, dat zich dood kan schrikken van een plotseling, hard 
geluid. De waterspitsmuis is zowel overdag als 's nachts actief. Hij wisselt periodes van activiteit en rust 
continu af. In het plangebied komt de soort voor langs de beken. 

Overige zoogdieren 
Het plangebied is geschikt voor algemeen voorkomende muizen en spitsmuizen, zoals veldmuis, 
huisspitsmuis en tweekleurige bosspitsmuis. Daarnaast kunnen soorten als haas (waargenomen), konijn 
(waargenomen), mol (molshoop waargenomen), vos, ree (waargenomen), wezel en hermelijn in dit 
plangebied aanwezig zijn. 

Amfibieën en vissen 
Tijdens het terreinbezoek zijn de watergangen (indien mogelijk) met een steeknet bevist. Hierbij is de 
bittervoorn waargenomen. Bittervoorns komen voor in stilstaand of langzaam stromend water van 40 
to t 50 cm diep, dat vaak ook wat begroeid is. Tevens biedt de watergang een geschikt leefgebied voor 
algemene vissoorten zoals t iendoornige stekelbaars, baars, kolblei, blankvoorn, brasem, en snoek. In het 
plangebied komen verschillende smalle ondiepe watergangen voor die langs de landbouwgronden 
lopen. Het grootste gedeelte van de watergangen is watervoerend, een enkele droogvallend. De 
oevervegetatie is beperkt (riet en gele lis)gezien de geringe afmeting van de watergangen. De 
watergangen vormen een geschikt leefgebied voor kikkers en padden. Tijdens het terreinbezoek is de 
bastaardkikker waargenomen. De gewone pad en de bruine kikker zijn niet waargenomen, maar worden 
wel, gezien de geschiktheid van het biotoop, in het plangebied verwacht. 
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Figuur 4-7: Verspreiding van (geschikt leefgebied van) noordse woelmuis, waterspitsmuis, bittervoorn 
en amfibieën (waarnemingen ECOlogisch). 
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5 Effectbeoordeling 

5.1 Inleiding 

De voorgenomen ontwikkelingen worden beoordeeld aan de beoordelingscriteria, zoals genoemd in 
paragraaf 5.2 Aanvullende Planmer. Hieronder is dit gedaan voor EHS en beschermde soorten. 

5.2 Effectbeoordeling EHS 

In de twee bestemmingsgebieden worden bestaande bos- en natuurgebieden die onderdeel uitmaken 
van de ecologische hoofdstructuur als zodanig bestemd. Er is in het bestemmingsplan buitengebied 
Steenbergen geen ruimte voor (grootschalige of intensieve) ontwikkelingen die niet passen binnen de 
doelstellingen voor de (zoekgebied van) EVZ, EHS en beheer/herstel van de waterstructuren en natte 
natuurparels. Hierdoor bli jft het leefgebied van de aanwezige zwaar beschermde soorten Noordse 
woelmuis en de waterspitsmuis in tact. 

Uitbreiding bouwvlakken en verstoring EHS 
Er liggen enkele bouwvlakken in of nabij de begrenzing van de EHS. Uitbreiding van deze bouwvlakken 
kan voor een tijdelijk negatief effect zorgen op de aanwezige EHS-gebieden door verstoring door licht en 
geluid. Het aantal bedrijven met uitbreidingsmogelijkheden nabij de EHS zijn echter zeer beperkt. 

De vigerende natuurbestemmingen zijn overgenomen, enkele gebieden in handen van natuurbeherende 
instanties zijn toegevoegd als natuur. Andere gronden behorende to t de EHS en groenblauwe mantel 
worden aangeduid als agrarisch met natuur en landschapswaarden. 

De verschillende nevenfuncties, uitbreidingen van bestaande locaties en vervolgfuncties worden niet 
toegestaan binnen de EHS. Voor de groenblauwe mantel gelden eveneens beperkingen. Het gaat niet 
enkel om de uitbreiding van bouwvlakken en recreatieve nevenfuncties. Het gaat om alle afwijkingen en 
wijzigingen in het bestemmingsplan. 

In beide bestemmingplannen zijn ontwikkelingen binnen de EHS-gebieden niet toegestaan. Negatieve 
effecten op de EHS-gebieden treden alleen op wanneer er uitbreidingen plaatsvinden van bouwvlakken 
die zeer nabij EHS-gebieden liggen. Deze bouwvlakken zijn beperkt en de verstoring is van tijdelijke aard. 
Hierdoor worden de wezenlijke kenmerken van de EHS niet aangetast. Doordat (tijdelijke) effecten op 
de EHS niet uit te sluiten zijn worden beide scenario's als licht negatief beoordeeld. 

(Kleinschalige) recreatieve ontwikkelingen: EHS 
In de bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen worden kleinschalige recreatieve ontwikkelingen 
mogelijk gemaakt. Deze kleinschalige voorzieningen (maximaal 25 kampeervoorzieningen per bedrijf) 
zijn meestal goed te verenigen met de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS, met uitzondering 
van specifieke gebieden die niet toegankelijk zijn. In de meeste EHS gebieden is recreatief gebruik 
gereguleerd en blijven bezoekers op de aangegeven paden en wegen. 

Indirecte (en onbedoelde) effecten, zoals verstoring en betreding van niet vrij toegankelijke gebieden, 
zullen zich voornamelijk voor kunnen doen in het maximale scenario, waar sprake is van maximale 
verbreding van de agrarische activiteiten (hoewel het in theorie onmogelijk is dat maximale 
intensivering van de veehouderij samengaat met een verdere verbreding van de activiteiten op het 
zelfde bedrijf, de beschikbare uitbreidingsruimte is immers een beperkende factor om zowel de 
veehouderij als de nevenactiviteiten in omvang te laten toenemen). In het realistische scenario is sprake 
van een lichte toename van de effecten van de recreatieve ontwikkelingen op de EHS. Dit effect is 
neutraal beoordeeld ( 0 ). De verstorende effecten van recreatieve ontwikkelingen in het maximale 
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scenario zullen op meerdere locaties plaatsvinden. Echter deze verstoring blijft beperkt waardoor ook 
dit scenario als licht negatief (-) wordt beoordeeld en niet zeer negatief. 

Opgemerkt wordt hierbij dat per voorgenomen ontwikkeling in een later stadium van de 
planontwikkeling de effecten getoetst dienen te worden, waarmee aangenomen kan worden dat de 
kleinschalige recreatieve ontwikkelingen van het bestemmingsplan niet zullen leiden to t wezenlijke 
negatieve effecten op de kenmerken en waarden van de EHS. 

5.3 Effecten beschermde soorten 

Effecten stikstofdepositie op beschermde soorten 
De stikstoftoename ten gevolge van de mogelijkheden in het bestemmingsplan zal mogelijk plaatselijk 
leiden to t een verandering van de soortensamenstelling van de vegetatie. Echter, deze veranderingen 
zullen niet aan de orde zijn in delen van het plangebied die reeds zeer voedselrijk zijn. Effecten van 
stikstofdepositie op beschermde soorten worden daarnaast reeds meegenomen bij de beoordeling van 
de Natura 2000-gebieden waarin veelal de stikstofgevoelige habitats gelegen zijn. De stikstofgevoelige 
soorten zijn daarbij meegenomen in de beoordeling. Buiten de Natura-2000 gebieden is het effect op 
stikstofgevoelige soorten naar verwachting beperkt, maar niet geheel uit te sluiten. Het maximale 
scenario wordt daarom als enigszins negatief ( - ) , het realistische scenario neutraal ( 0 ) beoordeeld. 

Uitbreiding bouwvlakken: beschermde soorten 
De uitbreiding van bouwvlakken kan effecten hebben op de daar eventueel aanwezige beschermde 
soorten. Op basis van de veldinventarisatie is een eerste inschatting gemaakt van de aanwezige 
beschermde soorten welke in het plangebied voor kunnen komen. Op voorhand is niet uit te sluiten dat 
aanwezige beschermde soorten, of de biotopen van deze soorten, lokaal verloren zullen gaan. Het gaat 
hier met name om de aan bebouwing gerelateerde biropen (vleermuizen en broedvogels). De effecten 
zijn voor het maximale en reële scenario zijn hierdoor beide als negatief ( - ) beoordeeld. 

De aanwezigheid van beschermde soorten is bij nadere detaillering van onderzoek bij toekomstige 
ontwikkelingen terug te voeren to t lokale biotopen waar de soorten zich ophouden. Indien nodig zal 
voor een (uitbreidings)-ontwikkeling een ontheff ingtraject Flora- en faunawet moeten worden 
doorlopen. Een volledige inventarisatie op basis van de soortprotocollen en monitoring van beschermde 
soorten op de prioritaire ontwikkellocaties zal bijdragen aan het voorkomen van ongewenste situaties 
van onverwacht opduiken van een soort op een ontwikkellocatie. Hiervan uitgaande is niet de 
verwachting dat het bestemmingsplan zal leiden to t wezenlijke negatieve effecten op beschermde 
soorten. 

Verstoring door geluid, licht & trilling: beschermde soorten 
Door het gebruik van zowel intensievere of grotere veehouderi jen, danwel recreatieve nevenactiviteiten 
kan verstoring van geluid en licht op beschermde soorten optreden. Bijvoorbeeld door verlichting bij 
open stalsystemen, paardenbakken of recreatieve activiteiten of door geluid van landbouw- of 
recreatief verkeer. 

De aanlegwerkzaamheden van de uitbreidingen brengen een tijdelijke toename van verstoring van 
geluid en tri l l ing (heien) met zich mee. Voor de veehouderijen die in of nabij EHS-gebieden liggen kan 
deze verstoring leiden to t ti jdelijke negatieve effecten op de aanwezige vogels. De effecten zullen zeker 
niet zeer negatief zijn doordat de verstoring tijdelijk is, en er geschikt leefgebied in de omgeving is om 
naar uit te wijken en mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om de verstoring te beperken. 
Bij mitigerende maatregelen kan gedacht worden aan werken buiten het kwetsbare seizoen, dus in de 
maanden augustus en september. Zowel de effecten van agrarische activiteiten in het maximale 
scenario, als van recreatieve activiteiten in het reële scenario op beschermde en soorten zijn enigszins 
negatief ( - ) beoordeeld. 

(Kleinschalige) recreatieve ontwikkelingen: beschermde soorten 

blad 24 van 24 



oranjewoud 
Member of Antea Group 

In het bestemmingsplan buitengebied worden kleinschalige recreatieve ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt. Een minicamping mag zowel op het bouwvlak als aansluitend aan het bouwvlak niet binnen de 
EHS. Een minicamping kan ook bij burgerwoningen. Buitenactiviteiten bij kleinschalige recreatie kan ook 
aansluitend aan het bouwvlak buiten de EHS. Kleinschalige voorzieningen (kamperen bij de boer) zijn 
meestal goed te verenigen met de bescherming van soorten. Eventuele effecten zullen zich 
voornamelijk voordoen in het maximale scenario, waar sprake is van verbreding van de agrarische 
activiteiten. Omdat effecten van recreatieve ontwikkelingen in het maximale en realistische scenario op 
beschermde soorten niet uit te sluiten zijn, zijn beide scenario's enigszins negatief beoordeeld ( - ) . 

Beoordeling 

De effecten van het maximale en reële scenario op EHS en beschermde soorten is weergegeven in Tabel 
5-1. 

Tabel 5-1 Effectenbeoordeling EHS en beschermde soorten. 

Aspect Beoordelingscriteria Effecten realistisch 
scenario 

Effecten maximaal 
scenario 

EHS Ruimtebeslag - -EHS 
Verstoring licht, geluid en tr i l l ing - -

EHS 

Verstoring recreatie - -
Beschermde 
soorten 

Stikstofdeposit ie 0 -Beschermde 
soorten Uitbreiding bouwvlakken - -
Beschermde 
soorten 

Verstoring door geluid & tr i l l ing: beschermde soorten - -

Beschermde 
soorten 

(Kleinschalige) recreatieve ontwikkel ingen: 
beschermde soorten 

- -
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Bijlage 1 Wettelijk kader 
Algemeen Flora- en faunawet 
Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en fauna. Vanuit deze 
wet is bij ruimteli jke ingrepen de init iatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het plangebied. Het uitgangspunt van de wet is dat 
geen schade mag worden gedaan aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het 
'nee, tenzij ' - principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimteli jke ingrepen, waarbij beschermde 
soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk. 

Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de 
verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of 
ontheff ing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied. Hiertoe 

worden verschillende beschermingsregimes onderscheiden: 

» Soorten van tabel 1 - algemene soorten - lichtste beschermingsregime; 

» Soorten van tabel 2 - overige soorten - middelste beschermingsregime; 

» Soorten van tabel 3 - genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtli jn en in bijlage 1 van de AMvB -

zwaarste beschermingsregime. 

Algemene vrijstelling 
Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimteli jke ontwikkelingen een vrijstelling van de verbodsbepalingen in 
de wet (art. 8 t / m 12) en is derhalve geen ontheff ing nodig. 

Vrijstelling onder gedragscode 
Voor tabel 2-soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8 t / m 12) als wordt 
gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. De goedgekeurde gedragscodes staan vermeld op de 
website van het Ministerie van EZ (www.drloket.nl). Voor de meeste activiteiten zijn er inmiddels 
gedragscodes goedgekeurd. De kans is groot dat de voorgenomen activiteit kan worden uitgevoerd 
onder één van de vele goedgekeurde gedragscodes. 

Ontheffing tabel 2 en 3 
Als er niet kan worden gewerkt onder een geldige gedragscode, is voor tabel 2-soorten alsnog een 
ontheff ing nodig om toestemming te hebben voor het overtreden van de verbodsbepalingen in de wet. 
Ook voor tabel 3-soorten geldt een ontheffingsplicht. 
Ingrepen waarbij de verbodsbepalingen worden overtreden moeten ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan Dienst Regelingen door middel van een ontheffingsaanvraag, vergezeld van een 
overzicht van mitigerende of compenserende maatregelen om effecten tegen te gaan. Wanneer 
mitigerende maatregelen voldoende worden geacht om effect voorafgaand aan de ingreep te 
voorkomen, krijg u bericht terug in de vorm van een 'positieve afwijzing' van uw ontheffingsaanvraag. 
Dit betekent dat u uw werkzaamheden mag uitvoeren, mits zij precies volgens het mitigatieplan worden 
uitgevoerd. Op deze manier worden overtredingen van de Flora- en faunawet voorkomen. Als de 
mitigerende of compenserende maatregelen (tijdelijke) effecten niet kunnen voorkomen en de gunstige 
staat van instandhouding niet in het geding komt, dan wordt een ontheff ing verleend. 

Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten 
Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de Europese 
Habitatrichtli jn geen ontheff ing meer verleend mag worden voor het vernietigen van vaste 
verblijfplaatsen van bijlage IV-soorten met als wettel i jk belang ruimteli jke ingrepen. Een ontheff ing voor 

ruimteli jke ingrepen is alleen mogelijk onder de volgende wettel i jk belangen: 

» Bescherming van flora en fauna; 

» Volksgezondheid of openbare veiligheid; 

» Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 

economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 
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Voor de meeste ruimteli jke projecten betekend dit dat een ontheff ing voor Habitatrichtli jn Bijlage IV-
soorten alleen kan worden aangevraagd onder dwingende redenen van groot openbaar belang. Dit 
belang moet worden onderbouwd om het groot openbaar belang aan te tonen. Een groot openbaar 
belang is een belang op regionale of nationale schaal. Vaak is de verwijzing naar een regionale 
structuurvisie voldoende. 

Vogels 
Vogels zijn niet opgenomen in tabel 1 to t en met 3. Alle vogels zijn in het broedseizoen gelijk 
beschermd. De bescherming van vogels is hoofdzakelijk gericht op de bescherming van de nesten. 
Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt in nesten die jaarrond zijn beschermd (Categorie 1 to t en 
met 4-vogelsoorten), nesten die alleen jaarrond zijn beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische 
omstandigheden dat rechtvaardigen (Categorie 5-vogelsoorten) en nesten die niet jaarrond zijn 
beschermd (overige vogelsoorten). 
Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de Europese 
Vogelrichtlijn geen ontheff ing meer verleend mag worden voor het vernietigen van vaste 
verblijfplaatsen van vogels met als wettel i jk belang ruimteli jke ingrepen of dwingende redenen van 
groot openbaar belang. Om ruimteli jke ontwikkelingen toch uit te kunnen voeren, moeten mitigerende 
maatregelen worden genomen om effecten vooraf te voorkomen. Om zeker te zijn van de juiste 
maatregelen is het aan te bevelen om de maatregelen voor te leggen aan het Ministerie van EZ door het 
indienen van een ontheffingsaanvraag. Hoewel een ontheff ing voor vogels in de meeste gevallen niet 
kan worden afgegeven, geeft de Minister in haar besluit aan of de maatregelen voldoende zijn (positieve 
afwijzing). 

Zorgplicht 
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat planten en dieren 
niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten 
hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of 
dieren niet mogen worden uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten 
worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige 
gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat 
dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en 
amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland. 
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Bijlage 2: Aanwezige beschermde soorten 

Bestemmingsplan Buitengebied Noord 

Soortgroep 

vissen 

reptielen 
amfibieën 

vogels 

zoogdieren 

ongewervelden 
vaatplanten 

soort aanwezig mogelijk aanwezig opmerking 

kleine modderkruiper x geschikte habitat in watergangen verspreid door het gebied 
rivierdonderpad x geschikte habitat in Steenbergsche Vliet 
grote modderkruiper x geschikte habitat in rietlanden 

bittervoorn x geschikte habitat in watergangen verspreid door het gebied 
geen 
gewone pad x diverse wateren 
bruine kikker x diverse wateren 

greppels verspreid door het plangebied, in het bijzonder 
rugstreeppad x langs Kleine dijk 
algemene zangvogels x 
uilen en roofvogels x diverse grotere nesten in de directe omgeving 
buizerd x overvliegend, geen vaste verblijfplaats aangetroffen 
sperwer x overvliegend, geen vaste verblijfplaats aangetroffen 
huiszwaluw x boerderijen 
boerenzwaluw x boerderijen 
huismus x boerderijen 
steenuil x grote knotwilgen bij boerderijen 
ree x houtopstanden 
vos x geschikt leefgebied 
haas x op akkers en velden 
hermelijn x houtwallen en dijken 
wezel x houtwallen en dijken 
steenmarter x houtwallen en boerderijen geschikt 

rietlanden, in het bijzonder langs Molenkreek en 
Noordse woelmuis x Potmarkreek 

rietlanden en natuurlijke oever, in het bijzonder langs 
Molenkreek, Potmarkreek, Sasdijk, De Barend, 

waterspitsmuis x Steenbergsche Vliet 
geschikte vliegroute langs bomen en over water. Ook goed 

vleermuizen foerageergebied en potentiële verblijven. 
geen 
akkerklokje x verspreid door gemeente 
knikkende vogelmelk x verspreid door gemeente 
grote kaardenbol x in ruigtes langs dijken 
bijenorchis x drassige oevers 
bokkenorchis x drassige oevers 
brede orchis x drassige oevers 
gevlekte orchis x drassige oevers 
grote keverorchis x drassige oevers 
klein glaskruid x oudere gebouwen / bossen 
lange ereprijs x langs rivieren en sporen 
moeraswespenorchis x drassige oevers 
parnassia x drassige oevers 
rapunzelklokje x zandgronden langs rivieren 
rietorchis x drassige oevers 
Spaanse ruiter x natte voedselarme gronden 
steenbreekvaren x oudere gebouwen / bossen 
tongvaren x oudere gebouwen / bossen 
vleeskleurige orchis x drassige oevers 
waterdrieblad x watergangen met goede waterkwaliteit 
wilde gagel x natte bossen / veengebieden 
wilde kievitsbloem x drassige oevers langs rivieren 
wilde marjolein x langs dijken 
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Bestemmingsplan Buitengebied Zuid 

Soortgroep soort aanwezig mogelijk aanwezig opmerking 

vissen kleine modderkruiper x geschikte habitat in watergangen verspreid door het gebied 
rivierdonderpad x geschikte habitat in Steenbergsche Vliet 
grote modderkruiper x geschikte habitat in rietlanden en kreken in het oosten 

geschikte habitat in watergangen in het bijzonder ten oosten 
bittervoorn x van Steenbergen 

een waarneming bekend uit Oudland, waar het habitat ook 
reptielen levendbarende hagedis x zeker geschikt is 
amfibieën gewone pad x diverse wateren 

bruine kikker x diverse wateren 
meerkikker x diverse diepere wateren 

rugstreeppad x greppels verspreid door het plangebied, bouwterrein, poelen 
vogels algemene zangvogels x 

uilen en roofvogels x diverse grotere nesten in de directe omgeving 
buizerd x horst in gebied Staatsbosbeheer 
torenvalk x overvliegend, geen gebruik van kasten waargenomen 
huiszwaluw x boerderijen 
boerenzwaluw x boerderijen 
huismus x boerderijen 
steenuil x grote knotwilgen bij boerderijen 

zoogdieren ree x sporen 
vos x geschikt leefgebied 
haas x op akkers en velden 
hermelijn x houtwallen en dijken 
wezel x houtwallen en dijken 
steenmarter x houtwallen en boerderijen geschikt 

rietlanden, in het bijzonder langs Molenkreek en 
Noordse woelmuis x Potmarkreek 

rietlanden en natuurlijke oever, in het bijzonder langs 
Molenkreek, Potmarkreek, Sasdijk, De Barend, 

waterspitsmuis x Steenbergsche Vliet 
geschikte vliegroute langs bomen en over water. Ook goed 

vleermuizen foerageergebied en potentiële verblijven. 
ongewervelden geen 
vaatplanten aardaker x akkerranden en bermen verspreid door gemeente 

akkerklokje x verspreid door gemeente 
knikkende vogelmelk x verspreid door gemeente 
grote kaardenbol x in ruigtes langs dijken 
bijenorchis x drassige oevers 
bokkenorchis x drassige oevers 
brede orchis x drassige oevers 
daslook x nattere bossen, bijvoorbeeld Oudland 
gele helmbloem x oudere gebouwen / bossen 
gevlekte orchis x drassige oevers 
grote keverorchis x drassige oevers 
klein glaskruid x oudere gebouwen / bossen 
klein zonnedauw x mogelijk bij Oudland en andere SBB gebieden 
lange ereprijs x langs rivieren en sporen 
moeraswespenorchis x in gebied Natuurmonumenten Slikken van de Heen 
parnassia x in gebied Natuurmonumenten Slikken van de Heen 
prachtklokje x in gebied Natuurmonumenten Slikken van de Heen 
rapunzelklokje x zandgronden langs rivieren 
rietorchis x drassige oevers 
Spaanse ruiter x natte voedselarme gronden 
steenbreekvaren x oudere gebouwen / bossen 
tongvaren x oudere gebouwen / bossen 
vleeskleurige orchis x drassige oevers 

watergangen met goede waterkwaliteit in het bijzonder ten 
waterdrieblad x oosten van Steenbergen 
wilde gagel x natte bossen / veengebieden 
wilde marjolein x langs dijken 
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Shape SOORT OPMERKING POINT - X POINT - Y 

1380 Point holtes bomenlaan holtes 85260,09276 407110,8986 

1381 Point huismus 84871,77442 407657,7874 

1382 Point boerenzwa luw 84874,40121 407655 ,8961 

1383 Point watersp i tsmuis watersp i tsmuis oever 84890,34011 407539,4249 

1384 Point watersp i tsmuis eco oever 84975,69176 407458 ,6181 

1385 Point nest nest zwk \ roofvogel 84598,12171 407453,1776 

1386 Point huismus 83791,2979 406157,4795 

1387 Point huismus 83386,09867 406176,5724 

1388 Point holtes bomenlaan hol tes 83406,81565 406343,562 

1389 Point nest nestzk 83397,71926 406462,4537 

1390 Point nest nestzk 83074,27857 406755,8837 

1391 Point holtes bomenlaan hol tes 82555,95679 406406,1496 

1392 Point nest nest zk 82302,40029 406265,8939 

1393 Point holtes oudlandsedi jk weerszi jde bomenlaan holtes 82465,51458 405116,187 

1394 Point gro te kaardenbo l 81879,24459 404839,2532 

1395 Point huismus 81290,81214 404553,1455 

1396 Point holtes bomenlaan holtes 81658,86821 404692,7358 

1397 Point holtes bomenlaan hol tes 81017,85899 404179,9284 

1398 Point nest nest zk 2 79779,76385 404785,0163 

1399 Point sperwer 79028,94567 405126,3596 

1400 Point holtes bomenlaan holtes 79028,94567 405077,0512 

1401 Point steenui l s teenui l habi tat 79206,45592 404879,8176 

1402 Point rugst reeppad rugstreep habi tat 79531,89137 404791,0625 

1403 Point nest nest zk 78496,41493 404948,8494 

1404 Point huismus 78182,77499 404693,5585 

1405 Point holtes bomenlaan hol tes 78376,02839 404852,5192 

1406 Point huismus 78050,20113 404008 ,7101 

1407 Point k iekendief k iekend ie fmoge l i j k nest 77832,98296 404092,2555 

1408 Point Noordse woe lmu i s noordse woe lmu is habi tat 82575,57975 403694,0222 

1409 Point watersp i tsmuis wsm habi tat 82469,75551 403710,7313 

1410 Point k iekendief k iekendief paar , mogel i jk nest 82870,77368 403421 ,1071 

1411 Point Noordse woe lmu i s noordse w o e l m u i s h a b i t a t 83280,14639 400689,1708 

1412 Point watersp i tsmuis habi tat 83302,42517 400627,9042 

1413 Point steenui l habitat 83060,14336 400368,9133 

1414 Point holtes oude kastanjelaan hol tes 84366,23725 401246,1405 

1415 Point holtes oude wi lgen holtes 84703,20391 401209,9375 

1416 Point heik ikker amf ib ieen h a b i t a t - h e i k i k k e r 80125,62517 404754,0924 

1026 Point wa te rv leermu is foerageer 79898,38521 397898,5095 

1027 Point watersp i tsmuis habi tat 79899,12242 397893,6768 

1028 Point v l iegroute met hol te 79875,43492 397839,6928 

1029 Point rept ie len amf ib ien habitat 79903,2246 397796,4423 

1030 Point ree sporen 79890,46183 397816,4742 

1031 Point f lora potent ia l 79810,04703 397771,8651 

1032 Point laagstam 79461,01725 400905 ,9201 

1033 Point rugstreeppad potent ia l 79568,0839 400661,733 

1034 Point v l iegroute m e t h o l t e 78866,3744 401820,9776 

1035 Point ekster nest 79418,63194 401854,8555 

1036 Point stekelbaars 79687,6608 401924,1872 

1037 Point g roene kikker 79958,76369 401911,4464 

1038 Point f lora potent ia l 79966,19834 402027,6265 

1039 Point r ingslang potent ia l 79990,61705 402037,0183 

1040 Point gro te kaardenbol 79842,8277 402209,9264 

1041 Point zkr nest 79573,82361 402312,0345 

1042 Point haas 2x 79536,25636 402469,8169 

1043 Point haas 5 ex 79671,49844 402469,8169 

1044 Point v leermuis dijk v l iegroute 79134,14924 402424,6584 

1045 Point v leermuis v l iegroute 78535,88111 402661,7919 

1046 Point huismus 77711,2625 402975,8984 

1047 Point boerenzwa luw 76811,49125 403827,9985 

1048 Point ka paar 76800,29229 403771,5269 

1049 Point ui lenkast 76430,05196 404218,2655 

1050 Point huismus 76620,13013 404544 ,7811 

1051 Point hol te hol te in boom 76586,31961 404649,9694 

1052 Point huismus 76569,41435 404685,6583 

1053 Point bunker 76544,21451 404717,1186 

1054 Point ekster nest 76573,86928 404649,7098 

1055 Point to renva lk kast 76016,88822 404634,918 

1056 Point v leermuis potent ia l verb l i j f 75998,1046 404648,0666 

1057 Point hol te boom 75505,30884 404952,7219 

1058 Point huiszwaluw nesten 75307,79186 404986,3303 

1059 Point v leermuis potent ia l verb l i j f 75304,03514 404986,3303 

1060 Point huismus 75096,03997 404980,3189 

1061 Point hol te boom 74471,11666 404454 ,5621 

1062 Point huismus 73648,06458 402451,6478 

1063 Point huismus 73618,01079 402333,3109 

1064 Point huismus 73597,15215 402174,2116 

1065 Point kerkui l potent ia l 73587,76034 402187 ,3601 

1066 Point groene specht 73559,58491 402196,7519 

1067 Point v leermuis v l iegroute 73438,69538 401943,0274 

1068 Point huismus 73523,22168 401978,7163 

1069 Point nest 73489,41116 401928,0005 

1070 Point boerenzwa luw 73517,58659 401958,0543 

1071 Point huismus 73918,84619 401680,6138 

1072 Point boerenzwa luw 73905,69766 401712,546 

1073 Point spreeuw 73900,06257 401682,4922 

1074 Point v leermuis jong v l iegroute 74626,83961 401599,46 

1075 Point f lora potent ia l 75212,53544 400957,0569 

1076 Point ekster nest 75213,99578 400753,9067 

1077 Point zkr nest 75294,76536 400656,2319 

1078 Point v leermuis v l iegroute m e t h o l t e 75236,53613 400697,5559 

1079 Point watersp i tsmuis 75339,84605 400599 ,881 

1080 Point watersp i tsmuis potent ia l 75642,19522 400566,5446 

1081 Point f lora potent ia l 75619,65487 400568,423 

1082 Point v leermuis v l iegroute 75615,54311 400425,3306 

1083 Point huismus 76021,57023 400379,9865 

1084 Point watersp i tsmuis potent ia l 76085,44618 400179,4805 

1085 Point v leermuis v l iegroute 75071,75889 399338,9793 

1086 Point v leermuis v l iegroute m e t h o l t e 75160,62803 399295,847 

1087 Point huismus 75363,61356 399198,2472 
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1088 Point ekster nest 75507,96313 398678,5661 

1089 Point watervleermuis vliegroute 75308,61463 398480,865 

1090 Point blankvoorn 75309,07679 398480,8578 

1091 Point nest 75179,26462 398390,5992 

1092 Point huismus 74933,70295 398349,3758 

1093 Point huismus 74705,54281 398537,1507 

1094 Point boerenzwaluw 74655,19168 398575,7834 

1095 Point amfibien 74375,04851 398445,0542 

1096 Point buizerd 74376,42033 398436,8724 

1097 Point grote kaardenbol 74388,45172 398423,1424 

1098 Point flora potential 74397,41398 398405,3815 

1099 Point horst 74352,51066 398575,2297 

1100 Point poel 75110,353 397315,103 

1101 Point vleermuis vliegroute t splitsing 75719,12057 397324,985 

1102 Point haas 7 ex foerageer 75879,63721 397644,6216 

1103 Point vleermuis kruising vliegroute 76308,6542 398563,8437 

1104 Point nest 77322,25957 398524,5999 

1105 Point poel 77581,24676 399564,8855 

1106 Point huismus 77669,60796 399706,327 

1107 Point steenuil potential 77235,24442 399740,9424 

1108 Point ekster nest 80350,4721 398301,2744 

1109 Point huismus 80329,88586 398151,7377 

1110 Point boerenzwaluw 80329,76483 398151,3686 

1111 Point flora potential 80790,08404 397206,7824 

1112 Point zkr nest 81316,6304 396700,597 

1113 Point huismus 81908,21148 396571,4275 

1114 Point huismus 81611,82607 396887,4952 

1115 Point vleermuis laan met holte 80989,40096 398100,4909 

1116 Point vleermuis vliegroute 82400,19775 398333,5194 

1117 Point kleine watersalamander vangst 82550,69776 397965,104 

1118 Point huismus 82689,70301 397696,4425 

1119 Point ekster nest 83633,14181 396905,8284 

1120 Point waterspitsmuis potential 83181,23494 396929,6637 

1121 Point rings potential 83254,54623 396841,6485 

1122 Point vleermuis vliegroute met holte 83750,10753 396914,1916 

1123 Point nest 83148,93402 397847,3435 

1124 Point torenvalk 83178,86576 398429,5737 

1125 Point huismus 83001,82626 398608,267 

1126 Point watervleermuis vliegroute water deels holle oever 82977,30049 398630,6847 

1127 Point buizerd 82985,57231 398635,3883 

1128 Point ekster nest 82784,99279 399534,5087 

1129 Point waterspitsmuis potential 83439,64476 400283,7363 

1130 Point watervleermuis vliegroute water 83315,87126 400118,6984 

1131 Point bruine kiekendief foerageer 83534,45776 400278,9957 

1132 Point vleermuis bomen foerageergebied 83578,60594 399580,2357 

1133 Point huismus 83649,13044 399675,0298 

1134 Point huismus 85225,40261 399142,1031 

1135 Point horst 85360,31686 399460,5608 

1136 Point huismus 85012,69192 397866,9699 

1137 Point watervleermuis water vliegroute 84837,13121 397833,6148 

1138 Point ringslang potential 84957,08099 397615,5375 

1139 Point bittervoorn habitat 84959,69772 397612,5341 

1140 Point kleine watersalamander vangst 84959,13021 397613,2837 

1141 Point vleermuis vliegroute 84236,87577 396104,0083 

1142 Point huismus 84301,39212 396137,2269 

1143 Point huismus 84726,84651 395753,9154 

1144 Point huismus 87569,86788 394693,4028 

1145 Point huismus 87734,67783 396466,8084 

1146 Point spreeuw 87735,67614 396463,6426 

1147 Point huismus 87532,13252 396934,04 
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Bijlage 3: Foto-overzicht waarnemingen 
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