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Inleiding
Doel
Geofox-Lexmond verzocht bureau Ijzerman advies een quick scan flora en fauna op te stel
len voor de ontwikkellocatie Schippers te Oerle

Bij ruimtelijke ingrepen dient in kaart te worden gebracht of de actuele beschermde natuur
waarden van de locatie worden bedreigd. In deze ecologische inspectie wordt vooraf een
inschatting gemaakt van de effecten die toekomstige ruimtelijke ingrepen op de actuele be
schermde natuurwaarden zullen hebben. Daarnaast wordt ook vanuit het oogpunt van pla
nologische gebiedsbescherming naar de locatie gekeken
De ecologische inspectie levert een aantal duidelijke adviezen die betrekking hebben op de
te volgen procedures en handelingen (zoals bijvoorbeeld, een aanvullend onderzoek of een
ontheffing op de Flora- en faunawet, een vergunning Natuurbeschermingswet, of een goed
gekeurde gedragscode).
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Plangebied
Het plangebied betreft een bedrijfslocatie ten noorden van de Daalseweg, grenzend aan de
bebouwde kern van Oerie, gemeente Veldhoven
Op de locatie is Oliehandel Schippers gevestigd. Op het terrein staan diverse loodsen, schu
ren en zeecontainers Ook zijn er plaatsen voor grondopslag Het woonhuis en de schuur
behoren ook tot de planlocatie. De locatie is volledig omheind met plaatmateriaal
Op de planlocatie staan enkele groenstructuren, zoals struiken en bomen

Waterstructuren ontbreken op de planlocatie zelf Ten noorden van de planlocatie ligt een
waterloop

Afbeelding 1· ligging plangebied (bron Google Earth)
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Werkwijze
De ecologische inspectie bestaat uit een veldinspectie, een deskstudie en een rapportage.

De veldinspectie heeft plaats gevonden op 21 oktober 2008 Hierbij werd de ecologische
potentie van de locatie in relatie met het mogelijk voorkomen van beschermde soorten (ook
in de directe omgeving) onderzocht Er is vlakdekkend gezocht naar sporen van zoogdieren
en vogels (uitwerpselen, nesten, krabsporen en pootafdrukken) Daarnaast is er gezocht
naar plantenresten of beginnende vegetaties.

De deskstudie richt zich op bekende verspreidingsgegevens (Natuurloket, piscaria. nl, diver
se atlassen) en ruimtelijke plannen (lokaal, provinciaal, nationaal en Europees) die relevant
zijn voor deze locatie Natuurloket is een initiatief van het Ministerie van LNV en de Vereni
ging Onderzoek Flora en Fauna Het bestaat uit een database waarin globale gegevens over
de verspreiding van beschermde planten en dieren zijn opgenomen. Vaak zijn de gegevens
afkomstig van vrijwilligers en meestal op het niveau van één vierkante kilometer nauwkeu
rig Daarnaast is gebruik gemaakt van de internetsite wwwwaarneming.nl. Deze is welis
waar niet compleet, maar geeft een beeld van recente losse waarnemingen .. In deze desk
studie zijn de gegevens van het Natuurloket en waarneming. nl indicatief gebruikt

Een locatie wordt zowel vanuit het oogpunt van de soort-bescherming (Flora- en faunawet)
als de gebiedsbescherming (Vogel- en Habitatrichtlijn, Ecologische HoofdStructuur en de
Natuurbeschermingswet 1998) onderzocht Hierbij is rekening gehouden met de meest re
cente wijzigingen van de Natuurbeschermingswet 1998 van begin oktober 2005
Indien de geplande ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied bekend zijn, worden deze ver
meid en worden de effecten op de natuurwaarden in dit licht bekeken. Indien de exacte
ruimtelijke ontwikkelingen nog niet bekend zijn, wordt bij de beschrijving van de effecten
op de natuurwaarden uitgegaan van definitief verstorende handelingen (kappen van bomen
en struiken, afgraven van de grond, sloop van bebouwde structuren).

Op basis van expert-judgement wordt een uitspraak gedaan over de actuele beschermde
natuurwaarden in relatie tot geplande ontwikkelingen

Afbee/ding 3 . onderzocht kilometerhok uit Natuur/oket
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Wettelijk kader: gebiedsbescherming
Gebieden kunnen beschermd zijn doordat ze zijn opgenomen in de Natuurbeschermingswet
1998 Vanaf begin oktober 200S zijn hierin ook alle Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijn-gebie
den opgenomen als Natura 2000-gebieden
Activiteiten die van invloed kunnen zijn op de instandhoudings-doelstellingen van een Natu
ra 2000-gebied moeten door Gedeputeerde Staten beoordeeld worden alvorens een vergun
ning voor de activiteit kan worden verleend Dit geldt dus ook voor activiteiten die plaats
vinden buiten de beschermde gebieden, Van deze activiteiten moet worden bepaald of er
sprake is van externe werking of cumulatie Bij een vergunningsaanvraag is een zogenaam
de passende beoordeling of een verstorings- of verslechteringstoets gewenst
Daarnaast kunnen gebieden zijn opgenomen in de Ecologische HoofdStructuur (EHS),

Wettelijk kader: soortenbescherming
Een aantal zeldzame en/of kwetsbare plant- en diersoorten wordt door de Flora- en fauna
wet beschermd, De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunsti
ge staat van instandhouding van de in het wild levende planten- en diersoorten, Het uit
gangspunt van de wet is 'nee, tenzij' Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect
op beschermde soorten in principe verboden zijn, Van het verbod op schadelijke handelin
gen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing of vrij
stelling. Het verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV)
De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen om er voor te zorgen dat in het
wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten, Voor ruimtelijke ingrepen
zijn dit meestal:

Artikel 8: Het is verboden (beschermde) planten te plukken, te verzamelen, af te
snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei
andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen,
Artikel 9: Het is verboden (beschermde) dieren te doden, te verwonden, te vangen,
te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen,
Artikel 10: Het is verboden (beschermde) dieren opzettelijk te verontrusten,
Artikel 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of
verblijfplaatsen van (beschermde) dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen,
weg te nemen of te verstoren,

De mate van bescherming hangt af van het voorkomen van de soorten in Nederland, Er zijn
drie beschermingsregimes ingesteld:

Voor algemeen voorkomende soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrij
stelling op de Flora- en faunawet;
Voor minder algemene soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling
als de werkzaamheden gebeuren volgens een door de minister goedgekeurde ge
dragscode, Indien dit niet gebeurd is een ontheffing op de Flora- en faunawet nodig,
De ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan het criterium 'doet geen afbreuk aan
gunstige staat van instandhouding van de soort' (zgn lichte toets),
Voor strikt beschermde soorten moet een uitgebreide toets worden gedaan, Bij on
der andere ruimtelijke ingrepen wordt het noodzakelijk geacht een toets te verrich
ten en ontheffing te hebben vóór uitvoering van de werkzaamheden, Ontheffingen
worden slechts verleend wanneer er sprake is van een in of bij de wet genoemd be
lang (zoals de uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting
of ontwikkeling), er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat en
er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de
soort

De eerste stap om de effecten van de ingreep op beschermde soorten te achterhalen is een
onderzoek naar de mate waarin beschermde soorten voorkomen of gebruik maken van het
plangebied
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Natuurwaarden
Gebied sbeschermi ng
De plan locatie ligt niet in de Ecologische HoofdStructuur of in of nabij een Vogel- of
Habitatrichtlijngebied of overig beschermd natuurgebied Het plangebied ligt zodanig ver
verwijderd van Natura-2000 gebieden dat van externe werking geen sprake kan zijn.
Vanuit het bestaande provinciale of rijksnatuurbeleid rust er geen planologische gebiedsbe
scherming op de locatie
Een vergunning op de Natuurbeschermingswet is voor ruimtelijke ontwikkelingen niet ver
eist

Soorten bescherm ing

Flora
Bij de veldinspectie zijn geen strikt beschermde of bedreigde plantensoorten of resten hier
van aangetroffen. Het gebied is vlakdekkend onderzocht op het voorkomen van strikt be
schermde soorten
Op basis van bekende verspreidingsgegevens en de aanwezige biotopen (voedselrijke be
drijfsruimte op overgang naar agrarisch gebied) kan worden gesteld dat het plangebied
geen strikt beschermde soorten herbergt

Amfibieën, vissen en reptielen
Op het plangebied zelf bevinden zich geen waterstructuren die zouden kunnen dienen als
voortplantingslocatie voor amfibieën of vissen

Mogelijk komen er in het plangebied enkele algemene amfibieënsoorten, zoals bruine kikker
(Rana temporaria) of gewone pad (Bufo bufo) in landfase voor. Hoewel deze soorten be
schermd zijn, worden zij niet bedreigd in hun voorkomen en staan vermeld in tabel 1 van de
toelichting tabellen soorten Flora-en faunawet. Hiervoor geldt een vrijstelling op de Flora
en faunawet bij ruimtelijke ontwikkelingen (AMvB artikel 75, tabel 1) Aan deze vrijstelling
zijn verder geen eisen verbonden

Broedvogels
Bij de inspectie zijn onder andere: huismussen, sierduiven en een houtduif waargenomen in
de omgeving van de planlocatie
Uit mondelinge mededelingen en uit het rapport "Natuurwaarden in de gemeente Veldho
ven" komt naar voren dat er ten noorden van de planlocatie uilen zijn gesignaleerd De die
ren zouden zich in het aanwezige bosje bevinden De melding afkomstig uit het Natuurloket
is waarschijnlijk ook hierop gebaseerd ..
Onbekend is of deze gegevens nog actueel zijn, en of het gaat om broedlocaties of losse
waarnemingen. Ook is niet bekend of het hier om kerkuilen of steenuilen gaat. Dit was ten
tijde van de quick scan, buiten het broedseizoen, niet met zekerheid vast te stellen
Op de planlocatie zelf zijn geen sporen aangetroffen die duidden op de aanwezigheid van
uilen De plan locatie is niet van belang als foerageerplaats voor uilen Uilen maken vooral
gebruik van de overgangszone tussen bebouwing en agrarisch gebied.

De oude schuur op de planlocatie werd veelvuldig gebruikt door sierduiven.

Incidenteel kunnen er broedvogels tot broeden komen op of direct rondom het gebouw
Bij sloop dient men rekening te houden met broedvogels.
Alle bewoonde nesten in het broedseizoen vallen onder de reikwijdte van artikel 11 van de
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Flora- en faunawet en zijn beschermd. U dient daarom gedurende de werkzaamheden reke
ning te houden met het broedseizoen van vogels. Overtreding van verbodsbepalingen ten
aanzien van vogels wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit
te voeren. In het kader van de Flora- en faunawet wordt geen standaardperiode gehanteerd
voor het broedseizoen.
Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode .. Indien de werkzaamhe
den uitgevoerd worden op het moment dat er geen broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is
overtreding van de wet niet aan de orde

De meeste vogels broeden tussen 15 maart tot 15 juli (bron:www.vogelbescherming.nl)

Zoogdieren
Het is mogelijk dat er een enkel individu van een beschermde soort op de locatie kan wor
den aangetroffen, zoals egel (Erinaceus europaeus), bunzing (Muste/a putorius), mol (Ta/pa
europea), konijn (Orycto/agus cunicu/us), veldmuis (Microtus arvalis) en spitsmuizen Deze
soorten zijn weliswaar beschermd middels de Flora- en faunawet, maar worden aangeduid
als algemene soorten (AMvB artikel 75, tabel 1), waarvoor in het kader van ruimtelijke ont
wikkelingen geen ontheffing meer hoeft te worden aangevraagd.

Alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn strikt beschermde soorten
Fouragerende vleermuizen in de bebouwde omgeving zijn zeker niet ongewoon. In de om
geving zullen vooral algemene soorten zoals gewone- en ruige dwergvleermuis (Pipistrellus
nathusii en Pipistrellus pipistrellus) en laatvlieger (Eptesicus serotinus) voorkomen. Deze
dieren zijn cultuurvolgers en maken vaak gebruik van lijnvormige groen- en bebouwings
structuren en straatverlichting.

Gezien de diversiteit aan structuren en bebouwing in het plangebied is er zonder aanvullend
veldonderzoek naar vleermuizen, geen uitspraak te doen over de aanwezigheid van vaste
verblijfslocaties in het gebied. Aangeraden wordt om een veldonderzoek uit te voeren naar
vaste verblijfslocaties voor vleermuizen in het actieve seizoen van vleermuizen. Het onder
zoek dient te bestaan uit een aantal avond- en ochtendbezoeken met batdetector in de peri
ode tussen april-mei tot september

In het rapport "Natuurwaarden gemeente Veldhoven" wordt eveneens aangehaald dat men
bij werkzaamheden aan gebouwen rekening moet houden met de mogelijke aanwezigheid
van vleermuizen. Aangezien delen van de bebouwing in vervallen staat verkeren en minder
intensief worden gebruikt, neemt de kans op aanwezigheid van vleermuizen toe .. Om vast te
stellen of rekening houden met vleermuizen aan de orde is voor deze locatie, is vervolgon
derzoek noodzakelijk
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Advies
• De planning ondervindt geen belemmeringen door planologische gebiedsbescherming op

basis van natuurwetgeving.
• De bebouwing in het plangebied zou in gebruik kunnen zijn als vaste verblijfslocatie voor

vleermuizen. Onderzoek met bat-detector naar vleermuisactiviteit rondom de bebouwing
en een uitgebreide inspectie, in de periode april-mei tot september, kan hierover uitsluitsel
geven.

• Algemeen voorkomende soorten kunnen mogelijkerwijs worden aangetroffen. Deze soor
ten zijn weliswaar beschermd middels de Flora- faunawet, maar worden aangeduid als al
gemene soorten (AMvB artikel 75, lijst 1) Hiervoor hoeft in het kader van ruimtelijke ont
wikkelingen geen ontheffing meer te worden aangevraagd. Het voorkomen van deze soor
ten wordt door de geplande ontwikkelingen niet in gevaar gebracht

• Ter voorkoming van het verstoren van broedende vogels wordt aangeraden sloopwerk
zaamheden tussen half juli en half maart (buiten het broedseizoen) te verrichten Het ver
storen van broedende vogels is verboden conform de Flora- en faunawet Voor het versto
ren van broedende vogels wordt geen ontheffing verleend In het broedseizoen kan ook
gesloopt worden, alleen dient het dan onder begeleiding van een ter zake kundige 1 te
worden uitgevoerd.

2 Onder een ter zake kundige wordt verstaan een persoon die:

Op HBO dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/of

Als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus en/of
Zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor in Nederland bestaande

organisaties (zoals Das en Boom, VZZ, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch genootschap
KNNV NJN, IVN, EIS Nederland FLORON, VOFF SOVON etc,)
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I baal rapport
bescherm en b

Samenstelling: 30 oktober lOS

rspreidi n
ig soorten

~ •••••
Let op: Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend Lees
ook de afwijzing van E!.&:i.G..c?JFiJk!2Ii'ild'E:id op onze website

IIn ond;;-st~andetabel st~at -het aantal besche;mde en bedreigde-~~~rt~~
per kilometerhok

Databanken worden regelmatig geactualiseerd Het kan dus zijn dat er
meer gegevens beschikbaar zijn dan in dit overzicht vermeld
staat Wanneer u gegevens bij Het Natuurloket koopt, dan krijgt u
uiteraard de meest recente informatie

Als in een kilometerhok geen beschermde soorten zijn
aangetroffen, terwijl het hok niet goed is onderzocht, dan is het veelal
nodig om aanvullend veidonderzoek uit te voeren _Als een kilometerhok
goed is onderzocht, hoeft u voor de desbetreffende soortgroep geen
aanvullend onderzoek te doen: de gegevens die u bij Het Natuurloket

-I koopt, volstaan dan
----~. __._.~-----_.._._._-_. .__.__..••_......_-_._-_._._....

* Legenda

Ffl -= flora·· en faUI''lBwet
lijst 1 (vrijstcllil"lg)
fF23 -= flora· en faw'l"Jawet
lijst 2 + 3 (streng bc:schc-rr':'lc)
Hrl = Iiabitatrichtll)n (alleen
bijlage: 2. en 4)
RL = Roce lijst
(#) = te~'cns !':-<:(-L:'i~t'~:::;~'~~...G
'.'c:rzameIC

go"" 1991-2007

matig 1997-2007

niet 1992-2007

nIet 1992-2007

1 r"""IIJk 51-100% 1997-2007

1 1 slecht 0% 1996-2007

96/97-06107

niet 1992-2007

niet 1992-2007

niet 1992-2007

slecht 1998-2008

niet 1980-·2008

niet 1993-2007

niet 1993-2007

niet 1993-2007

R;sppgrl:llge voor klIgmeb;lrhokX<153 I Y;381

Soortgroep FF1* FF2:3'" Ft< vogels Hrl" RL'" Volledigheid· Oetail·

Vaatplanten

~..ossen

Korstmossen

Paa{f.esfóelen

Zoog11Jeren

Broe·d\rog-els

Watervogels

Reptielen

Arnfibleêh

Vissen

Dagvlinders

Nachtvl!l'lè.er-s

Libellen
SprInkhanen

Overige
onget'/erveld:en

Landelijke vegetatIedatabank : 9.E:Q.f;Y.§llijr:ISè!LHtlJlitlli±\

Actualiteit*

VoHedlghe[d onderzoek:
Hiermee \'iorct aar;gegevcn of
op basis ~'an ce gebrachte
bezoeken een vclleciç overZicht
is te verwachten van ce soorten
... an ce betn::ffence soortgroep.
cen t,::C'i:cnlr~::; op deze
categorieen kunt u vinGen
orlGeraan ceze rapportage.

Detail: r'~et Git pen:e~tage

won:::t aangege~'el1 \'.elk aanceel
;'an alle ~'an Cit kilor:H~lerhok

beschikbare gegevens van Roce~

UJstsc·orten en wettelijk
beschermce soorten op
gecetailleerccr niveau
beschikbaar is,

AetuaHtelt: per groep is
aangege'.'en uit welke penoee
ce gegevens zijn opgenomen

niet van toepassing
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