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Inleiding

1.1

Aanleiding

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft Ecoresult B.V. een quickscan uitgevoerd voor het
plangebied genaamd: Baanhoek 485, Sliedrecht. De aanleiding hiervoor betreft de sloop en
nieuwbouw van de woning aan de Baanhoek 485 (zie verder Hoofdstuk 3.3). Deze werkzaamheden
kunnen schadelijke effecten hebben op beschermde soorten en natuurgebieden. Wet- en regelgeving
voor flora, fauna en natuurgebieden kan hierdoor worden overtreden. Deze quickscan zoomt in op de
(mogelijke) effecten door de activiteiten en op welke wijze gehandeld kan worden.

1.2

Doel

Door middel van een oriënterend bronnen- en veldonderzoek zal worden onderzocht of de
voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot:
•

Overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige soorten flora en fauna. In het
kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

•

Een (significant) negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.
In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

•

Een (significant) negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Of negatief effect op anderzijds beschermde
natuurgebieden op provinciaal niveau (o.a. bijzondere provinciale natuurgebieden, bijzondere
provinciale landschappen, belangrijke weidevogel gebieden). In het kader van de Verordening
ruimte.

1.3

Leeswijzer

In deze rapportage wordt allereerst het kader beschreven waar aan getoetst wordt. Vervolgens wordt
het plangebied en de geplande activiteiten beschreven. Hierna worden per beschermingsregime de
voor het plangebied relevante beschermde gebieden en beschermde soorten beschreven en
beoordeeld. In de conclusie worden de resultaten van dit oriënterend onderzoek samen gevat en
5

wordt (indien van toepassing) geadviseerd welk aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Afgesloten
wordt met een bronvermelding en een fotobijlage van het oriënterend veldbezoek.
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2

Toelichting onderzoekskader

2.1

Wet natuurbescherming

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze nieuwe wet is een vervanging
en samenbundeling van drie voorgaande wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de
Flora- en faunawet1. Tevens heeft er een decentralisatie van het bevoegd gezag plaatsgevonden; per 1
januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Wnb is op
te delen in grofweg drie delen:

2.1.1

Bescherming van gebieden

De Wnb richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 2000-gebieden.
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden
worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te
behouden. Invloeden (ook van buitenaf ) mogen deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar
brengen.

2.1.2

Bescherming van soorten

De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen verbodsbepalingen
(zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde
Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het derde beschermingsregime betreffen
soorten die niet op Europees niveau beschermd zijn, maar wel op landelijk niveau: de nationaal
beschermde soorten (in de wet aangeduid als “andere soorten”). Als bevoegd gezag heeft iedere
afzonderlijke provincie (een aantal) algemene soorten uit deze derde categorie vrijgesteld van
ontheffingsplicht. Wel geldt altijd voor alle soorten de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in
dat men bij werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te
nemen (binnen wat redelijkerwijs verwacht van men kan worden) om onnodige schade aan planten of
dieren te voorkomen2.
1
2

www.rvo.nl
Ministerie van Economische zaken (2016) Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen
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Beschermingsregime soorten
Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb

Beschermingsregime soorten
Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb

Beschermingsregime nationaal
beschermde soorten (andere
soorten) § 3.3 Wnb
Art 3.10 lid 1a
Het is verboden soorten opzettelijk
te doden of te vangen.

Art 3.1 lid 1
Het is verboden in het wild levende
vogels opzettelijk te doden of te
vangen.

Art 3.5 lid 1
Het is verboden soorten in hun
natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te doden of te vangen.

Art 3.1 lid 2
Het is verboden opzettelijk nesten,
rustplaatsen en eieren van vogels te
vernielen of te beschadigen, of
nesten van vogels weg te nemen.

Art 3.5 lid 4
Het is verboden de
voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van dieren te
beschadigen of te vernielen.

Art 3.1 lid 3
Het is verboden eieren te rapen en
deze onder zich te hebben.

Art 3.5 lid 3
Niet van toepassing
Het is verboden eieren van dieren in
de natuur opzettelijk te vernielen of
te rapen.

Art 3.10 lid 1b
Het is verboden de vaste
voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen van dieren opzettelijk te
beschadigen of te vernielen.

Art 3.1 lid 4 en lid 5
Art 3.5 lid 2
Niet van toepassing
Het is verboden vogels opzettelijk te Het is verboden dieren opzettelijk te
storen, tenzij de storing niet van
verstoren.
wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de
desbetreffende vogelsoort.
Niet van toepassing

Art 3.5 lid 5
Het is verboden plantensoorten in
hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te
verzamelen, af te snijden, te
ontwortelen of te vernielen.

Art 3.10 lid 1c
Het is verboden plantensoorten in
hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te
verzamelen, af te snijden, te
ontwortelen of te vernielen.

Tabel 1: Soortenbescherming en verbodsbepalingen volgens de Wnb

2.1.3

Bescherming van houtopstanden

De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van Boswet en richt zich op
de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are of 20 rijbomen en gelegen
buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en mogelijke oplegging van een
kapverbod.

2.2

Omgevingsverordening Zuid-Holland

In de Omgevingsverordening Zuid-Holland is het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vastgelegd. Het
8

Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van groene gebieden, voorheen bekend als de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het NNN wordt beschermd via het planologisch kader. Het NNN is
verankerd in de bestemmingsplannen waarin de regels uit de provinciale Omgevingsverordening
Zuid-Holland zijn verwerkt. Het ruimtelijke beleid voor het NNN kent het “nee, tenzij” principe en is
gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en kenmerken’ van het NNN.
Naast het NNN kan de provincie planologische bescherming aan gebieden toekennen door hen aan te
wijzen als “bijzondere provinciale natuurgebieden” of “bijzondere provinciale landschappen”. Hierbij is
bijvoorbeeld te denken aan de bescherming van Belangrijke weidevogelgebieden. Het NNN kent geen
uniform beschermingsregime. Iedere provincie kan een eigen invulling geven aan bijvoorbeeld
compensatie. Het beschermingsregime van overige op provinciaal niveau beschermde gebieden kan
sterk verschillen tussen provincies.

9

3

Omschrijving plangebied

3.1

Algemeen

Het plangebied voor deze quickscan is gelegen aan de westzijde van Sliedrecht, tegen het
bedrijventerrein Oosteind (Papendrecht) aan, gemeente Sliedrecht, provincie Zuid-Holland. Het betreft
een dijkwoning (zie Afbeelding 1). Het plangebied bevindt zich aan de rand van bebouwd gebied.

Afbeelding 1: Ligging van het plangebied (rood omlijnd). Voor de regionale ligging, zie
kaartinzet rechtsboven.

3.2

Beschrijving
•

3

Het plangebied betreft een dijkwoning (bouwjaar 18863). De woning is opgetrokken uit

https://bagviewer.kadaster.nl
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enkelsteens gevels zonder spouwmuren. In de gevels zijn meerdere scheuren aanwezig. De
woningen heeft een zadeldak met (holle) dakpannen, kantpannen ontbreken langs de kopse
gevels. Ruimten onder dakpannen en de kieren in de gevels zijn dichtgemaakt met purschuim.
Op beide dakvlakken zijn dakkapellen aanwezig. Aan de achterzijde is een klein
uitbouwtje/afdakje aanwezig, deze bestaat uit een metalen constructie met een houten schil
en een golfplaten dak. In het gebouw is een zolder aanwezig. Openingen naar de zolder vanaf
buiten ontbreken volledig.
•

Hoog opgaande begroeiing is in het plangebied aanwezig in de vorm van o.a. wilgen, berk, es,
taxus en hulst. Het overige deel van het terrein ligt grotendeels braak (veel puin) met daarop
enkele kruiden die een voedselrijke bodem indiceren (o.a. fluitenkruid en scherpe boterbloem).

•

Open water (watergangen, poelen etc.) en vochtige tot natte terreinen (natuurvriendelijke
oevers etc.) zijn in het plangebied afwezig.

•

Buitenverlichting is aanwezig in de vorm van straatverlichting en buitenlampen aan de
woningen.

•

3.3

Voor vleermuizen geschikte ondergrondse ruimten zijn voor zover zichtbaar afwezig.

Voorgenomen ontwikkelingen

De voorgenomen ontwikkeling betreft de sloop van de woning in het plangebied. De schuur is reeds
gesloopt. Tevens zal er op het terrein een nieuwe woning worden gerealiseerd. De aanwezige bomen
in het plangebied zullen behouden blijven.

3.4

Planning

De sloop van de bebouwing staat vooralsnog gepland in het najaar van 2020.
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4

Onderzoeksresultaten beschermde gebieden

4.1

Wet natuurbescherming

4.1.1

Natura 2000

Het meest nabijgelegen Natura-2000 gebieden bevindt zich op ruim 1,6 km afstand ten zuidoosten
van het plangebied en betreft het Nationaal Park De Biesbosch4, zie Afbeelding 2). Invloeden (ook van
buitenaf ) mogen de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-gebied niet in
gevaar brengen.
Significante negatieve effecten door stikstofemissie op nabijgelegen Natura2000 gebieden kunnen
niet worden uitgesloten als gevolg van de aard van de werkzaamheden (sloop van bebouwing en
nieuwbouw) en de korte afstand tot het plangebied. Het nabij gelegen Natura2000-gebied.
Aanvullend onderzoek naar stikstofemissies is noodzakelijk. Het aanvragen van een ontheffing op de
Wet natuurbescherming met betrekking tot gebiedsbescherming kan van toepassing zijn.
Negatief effect door geluid, trilling, of verlichting op bovengenoemd gebied valt uit te sluiten op basis
van de afstand tot het plangebied en de aard van de activiteiten die hier zullen plaatsvinden.

4

https://calculator.aerius.nl/calculator/
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Afbeelding 2: Ligging van het plangebied (rood) ten opzichte van Natura-2000 (groen). Bron:
https://calculator.aerius.nl/calculator/

4.2
4.2.1

Omgevingsverordening Zuid-Holland
Natuurnetwerk Nederland

Het dichtstbijzijnde gebied dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ligt op circa 300
meter ten zuiden van het plangebied en betreft de Beneden Merwede5, zie Afbeelding 3).
Dichtstbijzijnste NNN op land betreft het een stuk griend langs de Beneden Merwede ter hoogte van
Golfpark Crayestein op ruim 740 meter ten zuiden van het plangebied. Dichtstbijzijnde ecologische
verbindingszone is te vinden op ruim 2,8 km ten noorden van het plangebied en betreft de
groenstrook tussen de N214 en de Elzenweg ten noorden van Wijngaarden. Op basis van de afstand
van deze gebieden tot het plangebied en de aard van de activiteiten valt op voorhand uit te sluiten dat

5

https://pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/indidex.html?
=698b578f8bf34f5ab624e1f2ae687199&extent=33428.9852%2C415026.1883%2C131473.1813%2C4770
53.1124%2C28992
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er sprake is van negatieve impact op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk
Nederland. Aanvullend (veld)onderzoek is daarom niet noodzakelijk. De ontwikkeling is niet in strijd
met de Omgevingsverordening

4.2.2

Belangrijk Weidevogelgebied

Het dichtstbijzijnde Belangrijke Weidevogelgebied betreft Polder Zuidzijde op ruim 2,0 km ten
noordwesten van het plangebied, zie Afbeelding 3. Op basis van de afstand van dit gebied tot het
plangebied en de aard van de activiteiten valt op voorhand uit te sluiten dat er sprake is van negatieve
impact. Aanvullend (veld)onderzoek is daarom niet noodzakelijk. De ontwikkeling is niet in strijd met
de Omgevingsverordening.

Afbeelding 3: Ligging van het plangebied ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland,
ecologische verbindingszones en Belangrijk weidevogelgebied. Bron:
https://pzh.maps.arcgis.com
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5

Beschermde houtopstanden

Het plangebied bevindt zich binnen de bebouwde kom en er zijn geen werkzaamheden gepland
waarbij houtopstanden groter dan 10 are of 20 bomen in een rij verwijderd worden. In dit geval wordt
de Wet natuurbescherming, onderdeel houtopstanden niet overtreden.
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6

Onderzoeksresultaten beschermde soorten

6.1

Algemeen

Het verkennend veldonderzoek is uitgevoerd op 22-04-2020 door B. Verhoeven, ecologisch
deskundige6 bij Ecoresult B.V. Het complete plangebied is – daar waar nodig – met hulp van een
verrekijker onderzocht. Tijdens het veldbezoek was de initiatiefnemer aanwezig.
De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)7 is geraadpleegd om een indruk te krijgen over de
aanwezigheid van beschermde soorten rondom het plangebied (zie Afbeelding 4). De tabellen in dit
hoofdstuk zijn gebaseerd op waarnemingen uit de NDFF database van de afgelopen 5 jaar.
Voor zover bekend zijn andere bronnen met relevante informatie afwezig. Op basis van het
bronnenonderzoek en de aanwezige habitats was een goede inschatting van de potenties en aan- of
afwezigheid van de beschermde soorten te maken.
De resultaten van voorliggende quickscan zijn 3 jaar geldig.

6
7

Voor een definitie van ecologisch deskundige wordt verwezen naar https://mijn.rvo.nl/ecologischdeskundige?inheritRedirect=true
https://ndff-ecogrid.nl/
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Afbeelding 4: Zoekgebied van de NDFF rondom het plangebied (rood omlijnd).

6.2
6.2.1

Soorten Vogelrichtlijn
Bronnenonderzoek

De volgende vogelsoorten met vaste rust- of verblijfplaatsen zijn waargenomen in de afgelopen 5 jaar
binnen een straal van 5 km tot het plangebied:
S oor t
B oomvalk
B uizer d
Gier zwaluw
Gr ote gele k wik s taar t
Havik
Huis mus
K er k uil
Oehoe
Ooievaar
R ans uil
S lechtvalk
S per wer
S teenuil

S oor t gr oe p
Vogels met jaar r ond bes cher mde nes ten
Vogels met jaar r ond bes cher mde nes ten
Vogels met jaar r ond bes cher mde nes ten
Vogels met jaar r ond bes cher mde nes ten
Vogels met jaar r ond bes cher mde nes ten
Vogels met jaar r ond bes cher mde nes ten
Vogels met jaar r ond bes cher mde nes ten
Vogels met jaar r ond bes cher mde nes ten
Vogels met jaar r ond bes cher mde nes ten
Vogels met jaar r ond bes cher mde nes ten
Vogels met jaar r ond bes cher mde nes ten
Vogels met jaar r ond bes cher mde nes ten
Vogels met jaar r ond bes cher mde nes ten

Tabel 2: Waargenomen vogelrichtlijnsoorten met jaarrond
beschermde nesten binnen een afstand van 5 km van het
plangebied. Bron: NDFF, 01-05-2020.
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6.2.2

Verkennend veldonderzoek

6.2.2.1

Vogels met jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels met jaarrond beschermde
nesten in gebouwen. De bebouwing heeft een zadeldak belegd met dakpannen, deze is echter deels
afgedekt met zeil en in het overige deel zijn openingen dichtgemaakt met purschuim. Hierdoor
ontbreken geschikte nestplekken voor huismus en gierzwaluw. Daarnaast ontbreken ruimten achter
kantpannen en nissen in de gevels voor deze soorten. Voor kerkuil en steenuil ontbreken eveneens
geschikte nissen (en nestkasten). De bebouwing is voor deze soorten geheel ontoegankelijk, ook
werden van deze soorten geen sporen (mestsporen/braakballen) aangetroffen. Voor slechtvalk
ontbreekt hoogbouw. In het plangebied ontbreekt tevens geschikte bebouwing of nestpalen voor
ooievaar.
In en in de directe omgeving van het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen grote boomnesten
of geschikte holten voor boombewonende broedvogels waargenomen. Op basis hiervan kunnen
soorten als boomvalk, buizerd, havik, oehoe, sperwer, ransuil, steenuil en sperwer worden uitgesloten
van aanwezigheid. Grote gele kwikstaart broedt met name in het oosten van Nederland langs beken in
een bosrijke omgeving, dit habitat is in het plangebied afwezig.
Functioneel leefgebied is voor huismus mogelijk aanwezig in het aanwezige groen, in de omgeving
zijn ruim voldoende vergelijkbare en geschiktere alternatieven voorhanden in de vorm van groene
tuinen. Incidenteel gebruik door sperwer is tevens niet uit te sluiten, van een essentiële functie is voor
deze soort echter geen sprake. Voor overige soorten is het plangebied ook ongeschikt als functioneel
leefgebied.

6.2.2.2

Vogels met niet jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is geschikt als voortplantingsplaats voor vogels met niet jaarrond beschermde nesten
(categorie 5 soorten). In de bomen in het plangebied zouden soorten als zwarte kraai en ekster kunnen
nestelen. Boomnesten zijn in de huidige situatie afwezig. In de bebouwing ontbreken geschikte
openingen en nestkasten zijn afwezig in het plangebied.

6.2.2.3

Algemene vogels

Het aanwezige groen in het plangebied is geschikt voor boom- en struweelbroeders als houtduif,
merel, zanglijster en heggenmus.
21

6.2.3

Effectbeoordeling en toetsing

6.2.3.1

Vogels met jaarrond beschermde nesten

De bebouwing in het plangebied is ongeschikt als voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaats van
gebouwbewonende vogels met jaarrond beschermde nesten. In en in de directe omgeving van het
plangebied ontbreken geschikte bomen (geen holten en grote boomnesten) voor vogels met jaarrond
beschermde nesten. Het plangebied maakt tevens geen deel uit van essentieel functioneel leefgebied.
Aanvullend (veld)onderzoek is niet nodig. De activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Het aanvragen
van een ontheffing op de Wet natuurbescherming is niet nodig.

6.2.3.2

Vogels met niet jaarrond beschermde nesten

Vogels met niet jaarrond beschermde nesten zijn vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats
waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan en die wel over voldoende
flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Deze zijn
buiten het broedseizoen niet beschermd. Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.
In dezen zijn er geen ecologische omstandigheden waardoor categorie 5 soorten in het plangebied
jaarrond beschermd dienen te zijn. Het betreft lokaal en regionaal algemene vogels als zwarte kraai en
ekster. Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten zijn te
voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het
broedseizoen te werken (buiten grofweg de periode 1 maart – 15 augustus). Werken binnen het
broedseizoen is enkel mogelijk indien er geen bezette nesten worden verstoord. Indien er binnen het
broedseizoen gewerkt wordt is voorafgaand aan de werkzaamheden een controle door een deskundig
ecoloog noodzakelijk.

6.2.3.3

Algemene vogels

Het groen in het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels.
Schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten zijn te voorkomen (in
gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen
te werken (buiten grofweg de periode 1 maart – 15 augustus). Werken binnen het broedseizoen is
enkel mogelijk indien er geen bezette nesten worden verstoord. Indien er binnen het broedseizoen
gewerkt wordt is voorafgaand aan de werkzaamheden een controle door een deskundig ecoloog
noodzakelijk.
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6.3

Soorten Habitatrichtlijn

6.3.1

Bronnenonderzoek

De volgende soorten zijn waargenomen in de afgelopen 5 jaar binnen een straal van 5 km tot het
plangebied:
S oor t
Gewone dwer gvleer muis
Gewone gr ootoor vleer muis
L aatvlieger
Meer vleer muis
R os s e vleer muis
R uige dwer gvleer muis
Water vleer muis
B aar dvleer muis
B ever
Noor ds e woelmuis
Heik ik k er
P oelk ik k er
R ugs tr eeppad
Noor dzeehouting
R ivier r ombout
Gevlek te wits nuitlibel
P latte s chijfhor en

S oor t gr oe p
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Vis s en
Ins ecten – libel len
Ins ecten – libel len
Week dier en

Tabel 3: Waargenomen habitatrichtlijnsoorten
binnen een afstand van 5 km van het plangebied.
Bron: NDFF, 01-05-2020

6.3.2

Verkennend veldonderzoek

6.3.2.1

Vleermuizen

De bebouwing in het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van
gebouwbewonende vleermuizen. De bebouwing in het plangebied is enkelsteens, een luchtspouw is
daardoor afwezig. Kieren in gevels zijn dichtgezet met purschuim. Kantpannen zijn afwezig. Aan de
achterzijde zijn enkele ruimten aanwezig tussen de gevel en dakgoot, deze ruimten zijn slechts 2-3 cm
diep en zitten grotendeels vol met spinnenrag en zijn daarmee ongeschikt. De zolder is voor
vleermuizen ontoegankelijk.
Voor boombewonende vleermuizen zoals baardvleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis,
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watervleermuis en gewone grootoorvleermuis is het plangebied ongeschikt. Bomen met geschikte
holten en spleten zijn in en rondom het plangebied niet aanwezig.
Het plangebied is potentieel geschikt als niet essentieel functioneel leefgebied (vliegroute en
foerageergebied) voor vleermuizen. Diffuus gebruik is niet uit te sluiten, van een essentiële functie is
geen sprake. In de omgeving zijn ruim voldoende alternatieven aanwezig en en plangebied maakt
geen deel uit van een lijnvormige structuur in het landschap.

6.3.2.2

Overige soorten

Voor andere Habitatrichtlijnsoorten die volgens het bronnenonderzoek in de omgeving aanwezig zijn
(bever, noordse woelmuis, heikikker, poelkikker, rugstreeppad, Noordzeehouting, rivierrombout,
gevlekte witsnuitlibel en platte schijfhoren) is het plangebied (redelijkerwijs) ongeschikt door het
ontbreken van geschikt habitat en de ligging ingeklemd tussen bebouwd gebied. Open water is
afwezig, waardoor het ongeschikt is (als voortplantingsplaats) voor platte schijfhoren, heikikker,
poelkikker, rugstreeppad, rivierrombout, gevlekte witsnuitlibel en bever. Terrestrisch habitat voor de
amfibieën is eveneens afwezig, daarnaast komen poelkikker en heikikker in de omgeving enkele voor in
de laagveengebieden ten noorden van het plangebied. Rugstreeppad kent in de omgeving twee
bekende populaties bij de Nijverwaard en bij Hardinxveld-Giessendam (beide ten noorden van de A15).
Noordse woelmuis is uit te sluiten wegens ontbreken van extensief beheerde graslanden,
moerasgebied en rietvlakten. Daarnaast hebben bovengenoemde soorten een beperkte verspreiding
in de omgeving. Overige Habitatrichtlijnsoorten zijn naast het ontbreken van geschikt habitat ook op
basis van landelijke verspreiding niet verwacht.

6.3.3

Effectbeoordeling en toetsing

Aanwezigheid van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van Habitatrichtlijnsoorten zijn in het
plangebied uit te sluiten, geschikt habitat ontbreekt. Aanvullend (veld)onderzoek is niet nodig. De
activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig.

6.4
6.4.1

Nationaal beschermde soorten
Bronnenonderzoek NDFF

De volgende Nationaal beschermde soorten zijn waargenomen in de afgelopen 5 jaar binnen een
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straal van 5 km tot het plangebied:

S oor t
Aar dmuis
B oommar ter
B os muis
B unzing
Dwer gmuis
E gel
Gewone bos s pits muis
Haas
Her melijn
Huis s pits muis
K onijn
R ee
R os s e woelmuis
Veldmuis
Vos
Wezel
B as taar dk ik k er
B r uine k ik k er
Gewone pad
K leine water s alamander
Meer k ik k er
Gr ote modder k r uiper
B os beek juffer
Gr ote vos

S oor t gr oe p
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Zoogdier en
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Amfibieën
Vis s en
L ibellen
Dagvlinder s

P r ovinc ia le vr ijs t e lling
Z u i d -H o l l a n d
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee

Tabel 4: Waargenomen Nationaal beschermde soorten binnen een
afstand van 5 km van het plangebied. Bron: NDFF, 01-05-2020.

6.4.2

Verkennend veldonderzoek

6.4.2.1

Vaatplanten

Binnen het plangebied is geen sprake van ecologisch beheerde terreinen, natuurvriendelijke
slootkanten, hoogveen, natuurlijke akkers of voedselarme onverstoorde bodems. Hierdoor zijn
beschermde soorten vaatplanten redelijkerwijs uit te sluiten. Beschermde muurflora werd niet
aangetroffen en zijn ook niet bekend in de omgeving, de gevels zijn hiervoor wel potentieel geschikt.
De gevels zijn volledig geïnspecteerd. Er werd enkel een groeiplaats van tongvaren aangetroffen op de
noordelijke gevel. De quickscan is uitgevoerd in een gunstige tijd voor het waarnemen van vaatplaten.
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6.4.2.2

Grondgebonden zoogdieren

In het plangebied bestaat geen potentie voor grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling
geldt. In de bebouwing kunnen verblijfplaatsen van steenmarter en boommarter worden uitgesloten,
openingen in de bebouwing zijn afwezig. Daarnaast ontbreken voor boommarter bossen of grotere
boomgroepen in de directe omgeving. Wel kunnen vrijgestelde zoogdieren voorkomen in het
plangebied, zoals algemene (spits)muizen en egel.

6.4.2.3

Amfibieën en vissen

De directe omgeving van de bebouwing in het plangebied is enkel geschikt als terrestrisch habitat voor
Nationaal beschermde soorten amfibieën waarvoor in Zuid-Holland een provinciale vrijstelling geldt.
Dit betreffen o.a. de bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Grote modderkruiper is in
het plangebied uitgesloten vanwege het ontbreken van open water.

6.4.2.4

Overige soortgroepen

De grote vos komt voor in bosrijke gebieden, zoals onder andere stadsparken. Waarnemingen van de
grote vos rondom Sliedrecht betreft met name zwervende dieren. Geschikt habitat in de vorm van
vochtige bossen en bosranden ontbreken. Bosbeekjuffer is afhankelijk van stromende beken is bosrijke
omgeving. Binnen het plangebied komt dit habitat niet voor. Overige soorten(groep)en zijn naast het
ontbreken van geschikt habitat ook op basis van landelijke verspreiding niet te verwachten.

6.4.3

Effectbeoordeling en toetsing

Het plangebied is enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de provincie ZuidHolland een vrijstelling geldt. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt te
allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijke effecten op soorten zoals egel,
(spits)muizen, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander zoveel mogelijk dienen te worden
voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied
indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden, of daar direct aan voorafgaand.
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7

Conclusies en aanbevelingen

7.1

Beschermde gebieden

7.1.1

Wet natuurbescherming

Significante negatieve effecten van stikstofemissie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden kunnen niet
worden uitgesloten als gevolg van de aard van de werkzaamheden (sloop en nieuwbouw). Het nabij
gelegen Natura2000-gebieden De Biesbosch heeft stikstofgevoelige habitattypen. Passend aanvullend
onderzoek naar stikstofemissies – middels de Aerius calculator – is noodzakelijk. Het aanvragen van een
ontheffing op de Wet natuurbescherming met betrekking tot gebiedsbescherming kan van toepassing
zijn.

7.1.2

Omgevingsverordening Zuid-Holland

Op basis van de afstand van het plangebied tot het Natuurnetwerk Nederland (inclusief ecologische
verbindingszones en Belangrijke Weidevogelgebieden) en de aard van de werkzaamheden valt
voorhand uit te sluiten dat de activiteiten negatieve effecten hebben op het Natuurnetwerk
Nederland. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het aanvragen van een vergunning is niet
nodig.

7.2

Houtopstanden

Het plangebied bevindt zich binnen de bebouwde kom en er zijn geen werkzaamheden gepland
waarbij houtopstanden groter dan 10 are of 20 bomen in een rij verwijderd worden. In dit geval wordt
de Wet natuurbescherming, onderdeel houtopstanden niet overtreden.
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7.3

Beschermde soorten

7.3.1

Soorten Vogelrichtlijn

7.3.1.1

Vogels met jaarrond beschermde nesten

De bebouwing in het plangebied is ongeschikt als voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaats van
gebouwbewonende vogels met jaarrond beschermde nesten. De bomen in en in de directe omgeving
van het plangebied zijn ongeschikt (geen holten en grote boomnesten). Het plangebied maakt tevens
geen deel uit van essentieel functioneel leefgebied. Aanvullend (veld)onderzoek is niet nodig. De
activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Het aanvragen van een ontheffing Wet natuurbescherming is
niet nodig.

7.3.1.2

Vogels met niet jaarrond beschermde nesten en algemene vogels

Schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten van vogels met niet
jaarrond beschermde nesten en algemene vogels zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten
mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg
de periode 1 maart – 15 augustus). Werken binnen het broedseizoen is enkel mogelijk indien er geen
bezette nesten worden verstoord. Indien er binnen het broedseizoen gewerkt wordt is voorafgaand aan
de werkzaamheden een controle door een deskundig ecoloog noodzakelijk.

7.3.2

Soorten Habitatrichtlijn

Aanwezigheid van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van Habitatrichtlijnsoorten zijn in het
plangebied uit te sluiten, geschikt habitat ontbreekt. Aanvullend (veld)onderzoek is niet nodig. De
activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig.

7.3.3

Nationaal beschermde soorten

Het plangebied is enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de provincie ZuidHolland een vrijstelling geldt. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt te
allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijke effecten op soorten zoals egel,
(spits)muizen, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander zoveel mogelijk dienen te worden
voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied
indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden, of daar direct aan voorafgaand.
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8

Geraadpleegde bronnen

8.1

Internet

Beschermde gebieden
•

https://pzh.maps.arcgis.com

•

https://calculator.aerius.nl/calculator/

Nationale Databank Flora en Fauna
•

https://ndff-ecogrid.nl/

PDOK-Publieke Dienstverlening op de kaart.
•

http://pdok.nl

Soortbescherming en Wet natuurbescherming
•

www.rvo.nl

•

Ministerie van Economische zaken (2016) Soortbescherming bij ruimtelijke ingrepen
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Bijlage 1 Foto-impressie plangebied

Voorzijde van de te slopen woning. Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.

Achterzijde van de te slopen woning. Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.
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Achterzijde perceel, westelijk deel. Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.

Achterzijde perceel, oostelijk deel. Op deze locatie staan de nieuwe woning gepland Foto: B.
Verhoeven | Ecoresult B.V.
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Noordelijke zijde woning, kieren in gevels en ruimten onder dakpannen zijn dichtgemaakt
met purschuim. Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.

Zolder van de woning. Foto: B.
Verhoeven | Ecoresult B.V.
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