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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In gemeente Koggeland bevindt zich Windpark Oudendijk van Nuon. Nuon is voornemens om 
binnen het ruimtebeslag van het windpark een PV veld (zonne-park) aan te leggen van circa 19 
hectare.  
 
Het vigerende planologische kader voorziet niet in de aanleg van dit PV veld. Voor de realisatie 
zal daarom een afwijkingsprocedure 2.12 Wabo gevolgd moeten worden.  
 

1.2 Ligging en begrenzing projectgebied 

Het PV veld wordt gerealiseerd op de gronden rond Windpark Oudendijk, gelegen tussen de 
weginfrastructuur en het bestaand stedelijk gebied. Dit is globaal weergegeven in figuur 1.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1.1: ligging PV veld Oudendijk  
  

A7 

N247 
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1.3 Vigerend bestemmingsplan  

De beoogde percelen vallen onder het 
geldende bestemmingsplan “Landelijk 
Gebied” (2013) van de gemeente 
Koggenland. De gronden zijn bestemd als 
‘Agrarisch’ met de dubbelbestemming 
“Waarde-archeologie 5’. Het gebruik van de 
gronden voor PV opwekking is hiermee in 
strijd. Een uitsnede van het 
bestemmingsplan is weergegeven in figuur 
1.2.  
 

1.4 Procedure  

Het PV veld kan mogelijk gemaakt worden 
via een buitenplanse afwijking van het 
bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 
eerste lid, onder a, sub 3 Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De 
Wabo procedure heeft een looptijd van 
maximaal 26 weken.  
 
  

Figuur 1.2: uitsneden vigerend 
bestemmingsplan “landelijk gebied” 
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2 Projectbeschrijving 

2.1 PV opwekking 

PV opwekking wordt hoofdzakelijk toegepast door kleinverbruikers in het midden- en kleinbedrijf 
en bij particulieren. Dit zijn meestal panelen op daken waarbij de geproduceerde elektriciteit 
hoofdzakelijk voor eigen gebruik is en het overschot aan het net geleverd wordt. Grootschalige 
PV opwekking is de afgelopen jaren steeds meer in ontwikkeling. Voornaamste drijfveren zijn 
technologische ontwikkelingen en subsidieregelingen. Ook levert grootschalige PV opwekking 
een belangrijk efficiencyvoordeel. Een groot zonnepark heeft een hogere elektriciteitsproductie 
dan een groter aantal kleinere parken.  
 

2.1.1 Zonne-aanbod 

Grootschalige PV opwekking kan –technisch gezien- gerealiseerd worden op iedere locatie waar 
geen schaduwwerking is. Daarbij geldt: hoe meer zonne-uren, hoe aantrekkelijker de locatie. Het 
aantal zonne-uren in Nederland is weergegeven in figuur 2.1. Hierin is te zien dat het aantal 
zonne-uren in Oudendijk relatief hoog is. 

 
Figuur 2.1: Zonne-uren per jaar in Nederland 
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2.1.2 Locatiekeuze  

Naast het zonne-aanbod zijn vele andere factoren bepalend voor de vraag of een perceel geschikt 
is voor PV opwekking: 

 Grondpositie en beschikbaarheid  
Zoals voor elk ruimtelijk project is het van belang dat vrij over de benodigde gronden kan 
worden beschikt. Dat houdt in dat de grondeigenaren toestemming gegeven moeten 
hebben om de zonnepanelen te plaatsen.  

 Netaansluiting  
De afstand tot het landelijke hoogspanningsnetwerk is sterk bepalend voor de businesscase. 
Het aanleggen van nieuwe ondergrondse infrastructuur is kostbaar. Het meest ideaal is een 
locatie die zich in de directe nabijheid van een bestaande netaansluiting bevindt. 

 Duurzaam ruimtegebruik  
Een PV veld heeft een relatief groot ruimtegebruik. Dit kan “beperkt” worden door 
ruimtelijke functies zoveel mogelijk te bundelen. Met dit duurzaam ruimtegebruik is de 
impact op het milieu zoveel mogelijk beperkt.  

 Landschappelijke inpassing 
PV velden kunnen rommelig ogen in de omgeving, dit is afhankelijk van de landschappelijke 
context. In het ene landschap past een PV veld beter dan in het andere. Ook kan 
verrommeling deels voorkomen worden met landschaps-eigen afscherming. 

 

2.2 PV veld Oudendijk 

2.2.1 Locatiekeuze 

Door initiatiefnemer, Nuon, is het plan opgevat om op de gronden rond het Windpark Oudendijk 
een PV veld te ontwikkelen. De motivatie van deze locatiekeuze is weergegeven in tabel 2.1. 

Criterium  Motivatie 

Zonne-aanbod Het aantal zonne-uren in Oudendijk is relatief hoog. 

Beschikbaarheid 
gronden 

Nuon heeft een akkoord met de grondeigenaren over de realisatie van een PV veld. 

Netaansluiting PV panelen kunnen gebruik maken van dezelfde netaansluiting als het windpark. Als 
het hard waait schijnt doorgaans de zon minder en andersom. Door het combineren 
van de netaansluiting worden kosten bespaard en wordt energieverlies tijdens het 
transport voorkomen. 

Duurzaam 
ruimtegebruik  

De gronden zijn nu agrarisch. Door de aanwezigheid van kraanopstelplaatsen en 
onderhoudswegen van het windpark zijn de gronden echter relatief bewerkelijk en 
daardoor minder interessant voor agrarisch gebruik. Deze gronden zijn daarom 
interessant om te gebruiken als PV veld.  

Landschappelijke 
inpassing 
 

De agrarische gronden onder en rond de windturbines worden in de huidige situatie 
gedomineerd de windturbines, de kraanplaatsen, onderhoudswegen en zichtbare 
elektrische infrastructuur. Door juist deze locaties te gebruiken voor PV opwekking 
blijven andere open gebieden vrij van PV velden. Daarnaast wordt het PV veld 
voorzien van een landschapseigen afscherming. Een landschapsplan is opgenomen 
in bijlage 1. 
Ook wordt toegevoegde ecologische waarde geleverd door de gronden in te zaaien 
plantensoorten die een geschikt voedselaanbod vormen voor bijen.  

Tabel 2.1: motivatie locatiekeuze PV veld Oudendijk 
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2.2.2 Huidige situatie 

Het plangebied ligt ingeklemd tussen weginfrastructuur en de bebouwing aan de zuidzijde. In de 
huidige situatie is het plangebied agrarisch in gebruik. Het oude verkavelingspatroon is nog 
zichtbaar, maar het landschap wordt gedomineerd door de aanwezigheid van Windpark 
Oudendijk en bijbehorende functies. Dit is te zien op onderstaande foto’s. 
 
 
 
 
  

2 1 

1 2 

3 

4 

4 3 
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2.2.3 Toekomstige situatie 

De PV panelen worden op tafels in lange rijen 
geplaatst van maximaal 1,50 hoog. De opstelling 
(zuid, of oost-west) kan hierbij variëren, zie figuur 
2.11. Vooralsnog wordt uitgegaan van een 
opstelling parallel aan het huidige kavelpatroon. 
Verder is het PV veld voorzien van transformatoren 
en onderhoudspaden.  
 
Voor een goede landschappelijke inpassing worden 
de randen van het PV veld voorzien van een 
gebiedseigen afscherming. Daarnaast is aan de 
zuidkant in samenspraak met bewoners een 
parktuin en grondwal ontworpen om de 
landschappelijke kwaliteit van het gebied te 
versterken. De tuin is een landschappelijk decor en IS niet openbaar toegankelijk. De grondwal 
wordt doorgetrokken aan de westzijde van de panelen tot aan de eerste sloot. De 
landschappelijke inpassing is gevisualiseerd in de figuren 2.2 en 2.3. 
 

 
Figuur 2.2: gebiedseigen afscherming middels een rietkraag vanaf de N247 en de A7 
 
 
 
 

                                                                 
1 Bron: Advies landschappelijke inpassing Zonneweide Pallandtpolder. Peddes/Olthof Landschapsarchitecten (januari, 
2016) 

zuid opstelling 

oost-west opstelling 

Figuur 2.1: impressie opstellingsvarianten 
 



PV veld Oudendijk 
Ruimtelijke onderbouwing 
projectnummer 0414155.00 
30 april 2018  
Nuon Wind Development B.V. 

 
 
 
 

Blad 7 van 25 

 

 
 

 
Figuur 2.3: Parktuin en grondwal vanaf de zuidkant 
 

In bijlage 1 is een landschapsboek opgenomen waarin de landschappelijke inpassing nader is 

uitgewerkt. Paragraaf 4.7 hieruit bevat een nadere omschrijving van de provinciale, regionale en 

gemeentelijke beleidskaders ten aanzien van landschap en cultuurhistorie.  
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3 Beleidskader 

3.1 Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte (SVIR) bevat het integrale kader voor ruimtelijk- en 
mobiliteitsbeleid op rijksniveau. Het is het aanknopingspunt voor bestaand en nieuw rijksbeleid  
op gebied van ruimtelijke ordening. De SVIR is op 13 maart 2012 vastgesteld.  
In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig. Daarbij streeft het Rijk naar een aanpak die ruimte geeft aan regionaal 
maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke 
ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Bij deze aanpak hanteert het Rijk een 
filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een 
selectieve betrokkenheid van het Rijk bij projecten. 
In de SVIR wordt gesteld dat het aandeel van duurzame energiebronnen waaronder zon, in de 
totale energievoorziening omhoog moet, en deze hebben relatief veel ruimte nodig. De ambitie is 
dat Nederland in 2040 een robuust internationaal energienetwerk kent en dat de energietransitie 
ver gevorderd is. 
 
Energierapport - Transitie naar Duurzaam 
In het Energierapport, dat in januari 2016 is verschenen, houdt het Rijk vast aan de Europese 
afspraken voor 2020, 2030 en 2050 en aan de afspraken in het Nationaal Energieakkoord.  
 
In het Energierapport worden drie uitgangspunten centraal gesteld: sturen op CO2-reductie, 
verzilveren van de economische kansen die de energietransitie biedt en het integreren van 
energietransitie in het ruimtelijk beleid. Het laatste uitgangaspunt gaat over de ruimtelijke 
inpassing van duurzame energie in woonwijken, op industrieterrein en in landelijke gebieden.  
 
Verschillende partijen moeten hierover gezamenlijk aan tafel om afspraken te maken over de 
betekenis van de regionale opgaven en de verdeling van verantwoordelijkheden, lusten en 
lasten. De verantwoordelijkheid voor het ruimtelijk ordeningsproces ligt daarbij zoveel mogelijk 
bij de provincie en/of gemeente. 
 

3.2 Provinciaal beleid 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 
Het provinciale ruimtelijk en milieubeleid is neergelegd in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. 
Hierin geeft de provincie Noord-Holland prioriteit aan het opwekken van duurzame energie en 
heeft de ambitie om de duurzame energiesector te versterken. Het verduurzamen van de 
energievoorziening zal sneller en efficiënter verlopen als wordt ingezet op innovatie en het 
versterken van bedrijvigheid. De provincie Noord-Holland wil de economische kansen benutten 
die de verduurzaming van de energievoorziening biedt en zal de energiesector ondersteunen 
vanuit de verwachting dat wanneer de prijzen zullen dalen, meer zal worden geïnvesteerd in 
duurzame energie. Balans tussen economische potentie en maatschappelijk draagvlak is hierbij 
van groot belang. Het beleid voor duurzame energie is daarbij ingezet op vier speerpunten: 
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• duurzaam bouwen (vooral duurzaam renoveren); 
• offshore windenergie (inclusief kennisontwikkeling); 
• zonne-energie;  
• biomassavergassing (vooral kennisontwikkeling). 
 
Provinciale Verordening ruimte (PRV) 
PRV 
Per 1 maart 2017 is de Provinciale Ruimtelijke Verordening van de provincie Noord Holland 
gewijzigd. Hierin zijn in artikel 32a regels gesteld ten aanzien van de ontwikkeling van PV velden in 
het landelijk gebied. Ten aanzien van de ruimtelijke inpassing geldt dat PV velden niet zijn 
toegestaan in ecologische gebieden en gebieden met cultureel erfgoed. Voor de locatie, omvang 
en inpassing van een PV opstelling zijn door GS nadere regels gesteld in de “Uitvoeringsregeling 
opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied”: 
 

1 De locatie voor de opstelling voor zonne-energie is aan minimaal één zijde aansluitend op 
bestaand stedelijk gebied of een dorpslint. 

2 Voor locaties die aan één of meer zijden aansluitend zijn op woonbebouwing bedraagt de afstand 
tussen de opstelling voor zonne-energie en de woonbebouwing minimaal 50 meter. 

3 a. op een locatie die aan één zijde aansluitend is op bestaand stedelijk gebied of een dorpslint: 
maximaal 5 hectare, of; 

b. op een locatie die aan minimaal één zijde aansluitend is op bestaand stedelijk gebied of een 
dorpslint en daarnaast aan nog een andere zijde aansluitend op bestaand stedelijk gebied, een 
dorpslint, een rijksweg, provinciale weg of spoorweg: maximaal 10 hectare, of; 

c. op een locatie die aan minimaal één zijde aansluitend is op bestaand stedelijk gebied of een 
dorpslint en daarnaast aan nog twee andere zijden aansluitend op bestaand stedelijk gebied, 
een dorpslint, een rijksweg, provinciale weg of spoorweg: maximaal 25 hectare. 

4 Onverminderd het derde lid kan de oppervlakte van de opstelling voor zonne-energie niet groter 
zijn dan dat passend is binnen de uitgangspunten als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de 
verordening  

5 De locatie voor de opstelling voor zonne-energie is niet aansluitend op een reeds bestaande 
opstelling voor zonne-energie, tenzij sprake is van het aanvullen van een bestaande opstelling 
voor zonne-energie tot de maximale oppervlakte als bedoeld in het derde en vierde lid. 

 
Daarnaast geldt in de PVR een tijdelijkheid van 25 jaar. 
 
Toetsing 
Het PV veld grenst aan de zuidzijde aan het dorpslint aan de Dorpsweg. Twee andere zijden van 
het PV veld grenzen aan een rijksweg (A7) en een provinciale weg (N247), waardoor de maximale 
omvang 25 hectare mag zijn. Tevens is een afstand van 50 meter aangehouden tot 
woonbestemmingen en sluit het PV veld niet aan op reeds bestaande PV velden. De 
omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor maximaal 25 jaar2. 
Voor de toetsing aan artikel 15, eerste lid van de PRV wordt verwezen naar paragraaf  4.7 van 
deze ruimtelijke onderbouwing. 
 
 
 
 
 

                                                                 
2 Omdat dit meer is dan 10 jaar is een uitgebreide procedure gevolgd. 
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Uitvoeringsregeling opstellingen van zonne-energie in landelijk gebied 
In de Uitvoeringsregeling, die van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 31 oktober 2017 is 
vastgesteld, zijn regels voor het opstellen van zonnepanelen in het landelijk gebied van de 
provincie weergegeven. In artikel 3, eisen aan de inpassing van de opstelling van zonne-energie, 
is het volgende opgenomen: 
 

1. De hoogte van een opstelling voor zonne-energie bedraagt maximaal 1,50 meter 
gemeten vanaf het maaiveld.  

2. De bodem onder de opstelling wordt niet verhard of verdicht.  
3. De terreinafscherming is passend in de omgeving en faunavriendelijk.  
4. De afstand tussen de opstelling voor zonne-energie en woonbebouwing bedraagt 

minimaal 50 meter.  
 

3.3 Gemeentelijk beleid 

Het (ruimtelijke) beleid van de gemeente Koggenland is door de gemeenteraad op 12 oktober 
2009 vastgelegd in de Structuurvisie Koggenland 2009-2020. Over duurzaamheid en zonne-
energie wordt (slechts) gesteld dat ter uitvoering van de ‘Trias Energetica’ moet worden ingezet 
op het gebruik van oneindige bronnen (bijvoorbeeld zonne-energie). Daarnaast wordt gesteld 
dat: “De gemeente Koggenland ernaar streeft de energievraag zo duurzaam mogelijk in te vullen, 
bijvoorbeeld door het gebruik van zonne-energie […]”.  
 

3.4 Conclusie  

Het initiatief is in strijd met het vigerende bestemmingsplan waardoor een ruimtelijke procedure 
gevolgd moet worden. Het initiatief past in principe binnen het beleid van het Rijk, de provincie 
en de gemeente. Het PV veld kan gerealiseerd worden na het doorlopen van de Wabo-
procedure.   
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4 Omgevingsaspecten 

 
Omgevingsaspecten zijn onlosmakelijk verbonden met ruimtelijke ordening. De wettelijke 
verplichting om te komen tot een goede ruimtelijke onderbouwing voor een plan impliceert een 
beschouwing van de relevante omgevingsaspecten.  
 

4.1 Water 

Beleid 
Op grond van artikel 3.1.6 lid 1 onder b van het Bro dient inzicht te worden gegeven in de 
gevolgen voor de waterhuishouding die samenhangen met een ruimtelijke ontwikkeling die door 
middel van een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan mogelijk wordt 
gemaakt. Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier.  
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) en een vooroverleg is aan 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op het plan PV 
veld Oudendijk in het kader van de watertoets.  
 
Toetsing 
Verharding en compenserende maatregelen 
Onder de PV panelen wordt geen gesloten verharding aangelegd waardoor het plan geen invloed 
heeft op de wijze van afstromen en infiltreren van hemelwater. Er is geen sprake van een 
toename van de verharding, compensatie is daardoor niet aan de orde. 
 
Waterkwaliteit en riolering 
De panelen en de constructie worden uitgevoerd van 
niet-uitloogbare materialen, het afstromende 
hemelwater kan als schoon worden beschouwd. 
Hemelwater zal ter plaatse infiltreren in de bodem er is 
geen sprake van afvalwater wat via riolering wordt 
afgevoerd. Dit komt overeen met de ambitie van het 
hoogheemraadschap om 100% van het hemelwater 
van nieuwe oppervlakken te scheiden van het 
afvalwater. 
 
Dijkveiligheid 
Het zuidelijk deel van het plangebied bevindt zich 

buiten de beschermingszones van een regionale 

waterkering, zie figuur 4.1.  

 

Figuur 4.1: Beschermingszones 
regionale waterkering 

http://www.dewatertoets.nl/
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Onderhoud 
Voor het onderhoud van de watergangen zijn 
verschillende partijen verantwoordelijk, zie figuur 
4.2. Hiervoor dient een onderhoudsstrook 
vrijgehouden te worden van 5 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aspect water staat de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg.  
 

4.2 Natuur/Flora en fauna 

Beleid 
De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-
gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden.  
Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook natuurlijke gebieden die planologisch beschermd 
zijn. Het betreft het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (hierna NNN). De bescherming van het NNN 
verloopt via het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de 
natuurwetgeving 
 
Soortbescherming 
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 
1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   
 
De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen 
rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de 
nationale wetgeving. 
 
 
 
 

Figuur 4.2: Onderhoudsplichtigen watergangen 
     = onderhoud Rijkswaterstaat 
     = onderhoud aanliggend eigenaar 
     = onderhoud waterschap 
     = onderhoud wegeigenaar 
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Plannen kunnen in het algemeen vrij soepel doorgang vinden indien er geen 'zwaarder 
beschermde soorten' (categorie 1 en 2) met een beperkt verspreidingsgebied worden 
aangetroffen. Indien sprake is van negatieve effecten op beschermde soorten dienen deze 
mogelijk gecompenseerd te worden en dient tevens mogelijk een ontheffing aangevraagd te 
worden. 
 
Natura 2000 
Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden zijn 
aangewezen onder de Europese Habitat- en / of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de daarbij 
aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit 
mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een aantasting van de 
natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet uitgesloten kunnen worden 
dient een Passende beoordeling opgesteld te worden. 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Het Natuurnetwerk Nederland is een stelsel van ecologisch hoogwaardige natuurgebieden; de 
Natura 2000-gebieden maken daar deel van uit. Naast de Natura 2000-gebieden bevat het NNN 
ook overige leefgebieden van soorten en – om isolatie te voorkomen - gebieden die een 
verbinding vormen tussen natuurgebieden. Het NNN is onderdeel van het actieve beleid om 
bedreigde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding te brengen. De 
natuurgebieden die behoren tot het NNN en hun functies worden planologisch beschermd, hier 
geldt het ‘nee, tenzij’- principe. De planologische bescherming betekent in het kort dat geen 
nieuwe bestemmingen worden toegestaan die per saldo leiden tot een significante aantasting 
van de oppervlakte, de kwaliteit en de samenhang van het NNN. Hieraan wordt getoetst bij de 
verlening van een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). 
 
Toetsing 
Of sprake is van strijdigheden met de vigerende natuurwetgeving is bepaald middels een 
Natuurtoets (zie bijlage 3). Hiermee is op basis van een bureaustudie in combinatie met een 
oriënterend terreinbezoek bepaald of beschermde soorten en gebieden binnen de invloedsfeer 
van het plangebied voorkomen en of de voorgenomen ontwikkeling leidt tot negatieve effecten.  
 
Beschermde gebieden 
In het plangebied is geen NNN-gebied of Natura 2000-gebied aanwezig. Er komen ook geen 
beschermde gebieden (NNN of Natura 2000-gebieden) voor binnen de invloedsfeer van het 
plangebied. Er is zowel van indirecte als directe aantasting van de NNN en de Natura 2000-
gebieden dan ook geen sprake. Significant negatieve effecten zijn uitgesloten. Er is daarom geen 
noodzaak voor vervolgstappen of een uitgebreidere toetsing. 
 
Beschermde soorten 
Uit de bureaustudie in combinatie met het terreinbezoek is gebleken dat (leefgebied van) de 
volgende in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soorten aanwezig zijn en/of 
mogelijk verwacht worden in het projectgebied:  

 Algemene broedvogels (broedvogels) 

 Zoogdieren en vleermuizen (foerageren) 
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In Tabel 4.1 is aangegeven welke gevolgen de aanwezigheid van (het leefgebied van) deze 

soorten heeft voor het voorliggende project. Aangegeven is of een nader onderzoek nodig is, of 

er sprake is van een overtreding van de Wet Natuurbescherming, of dit middels maatregelen 

voorkomen kan worden en of bij de uitvoering van het project een ontheffing nodig is.  

 
Vleermuizen 

Bunzing, wezel, 
hermelijn 

Vogels 

Essentieel leefgebied in projectgebied? nee nee nee 

Nader onderzoek nodig? n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Is er sprake van een overtreding? nee nee 
Voorkomen van 
verstoring in 
broedseizoen 

Ontheffing noodzakelijk nee nee nee 

Vervolgstappen nee nee nee 

Tabel 4.1: samenvatting conclusies natuurtoets 

Zorgplicht 

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. De zorgplicht houdt in dat planten 

en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. De initiatiefnemer/ 

uitvoerder is verantwoordelijk voor een adequate naleving van de algemene zorgplicht tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden. 

Conclusie 
Het aspect ecologie staat de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg.  
 

4.3 Bodem 

Beleid 
Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de 
uitvoerbaarheid van een plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid in het 
onderzoeksgebied. Om een voorgenomen ontwikkeling doorgang te laten vinden, dient 
aangetoond te worden dat de kwaliteit van de bodem in het onderzoeksgebied in 
overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. 
 
Beoordeling 
De PV panelen worden bevestigd op een stalen constructie. Deze worden met schroefpalen in de 
grond bevestigd (ca. 1,20 meter diep). Voor de parkbekabeling wordt grotendeels gebruik 
gemaakt van dezelfde bekabeling als het windpark. Voor de aansluiting van de panelen zelf 
worden de kabels ca. 40 cm diep aangelegd. Grootschalige bodemingrepen waardoor grond moet 
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worden afgevoerd zijn niet aan de orde. Bovendien worden, gelet op het huidige gebruik als 
agrarische grond, ernstige verontreinigingen niet verwacht.  
 
De kwaliteit van de bodem staat de uitvoering niet in de weg.  

4.4 Bodemleven 

PV-velden kunnen effect hebben op het functioneren van bodem ecosysteemdiensten. De 
afdekking van de bodem, gebrek aan licht en neerslag kan leiden tot een negatief effect op het 
lokale- en microklimaat en de primaire productie in het ecosysteem.  
 
De zonnepanelen in het plangebied worden op landbouwgrond geplaats, waardoor deze grond 
gedurende de levensduur van de panelen niet geschikt is voor voedselproductie. Hierdoor wordt 
de grond gedurende die periode niet  aangetast door mest en bestrijdingsmiddelen. De 
zonnepanelen geven de grond daarom de tijd te herstellen en vormen zo een stimulans voor de 
groei en ontwikkeling van flora en fauna.  Het ontwerp van het PV-veld houdt rekening met de 
ecologische kenmerken van het plangebied en stimuleert het bewerkstelligen van positieve 
effecten door het aanleggen van groenstroken, bufferzones en voor bijen aantrekkelijke 
gewassen. Onder het veld is ruimte voor de groei van bloemen en lage begroeiing. Het met enige 
regelmaat laten grazen van schapen onder de panelen zorgt voor een natuurlijk onderhoud.  
 
De impact op het bodemleven wordt voldoende gemitigeerd en vormt daarom geen 
belemmering voor de uitvoering van het plan.  

4.5 Akoestiek 

Beleid 
Voor de berekening van geluid van wegverkeer en windturbines zijn wettelijk voorgeschreven 
methodes beschikbaar. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de bodemeffecten en reflectie 
tegen objecten maar niet met de bijzondere vorm van een zonnepark. Bij de reflectie tegen 
objecten wordt namelijk in de rekenmethode uitgegaan van verticale wanden (niet van hellende 
oppervlakken) en bij de reflectie tegen de bodem wordt uitgegaan van een vlakke bodem. Het 
effect van het zonnepark kan daarom niet nauwkeurig met de wettelijk voorgeschreven methode 
worden berekend.  
 
Toetsing 
Er is bekeken wat het effect van de realisatie van het zonnepark op de geluidoverdracht van het 
bestaande windpark Oudendijk en van de nabijgelegen snelweg is (bijlage 4). Het reflecterend 
effect van de zonnepanelen is voor het wegverkeersgeluid lager dan 0,5 dB en daarmee volledig 
te verwaarlozen. Het effect op het windturbinegeluid zal voor de meeste woningen ook lager dan 
0,5 dB zijn en daarmee te verwaarlozen. Alleen voor enkele woningen zou de toename meer dan 
0,5 dB kunnen bedragen tot hoogstens 1,2 dB. Een dergelijke toename wordt in het algemeen als 
verwaarloosbaar geacht. Voor de menselijke waarneming ligt dit op de grens van mogelijke 
waarneming. De verwachte geluidstoename is dermate klein dat hinder niet te verwachten is en 
geen belemmering vormt voor de uitvoerbaarheid van het plan.  
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4.6 Archeologie  

Beleid 
In Europees verband is het “Verdrag van Malta” tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit verdrag 
is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Waar dit niet mogelijk is dient het 
bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Dit verdrag is geïmplementeerd in de 
Monumentenwet. De kern van Monumentenwet is dat, wanneer de bodem wordt verstoord, 
archeologische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden 
archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). Op welke plaatsen archeologisch 
onderzoek aan de orde is, wordt op grond van gemeentelijk of provinciaal beleid bepaald.  
 
Toetsing 
De planlocatie heeft in het vigerende bestemmingsplan de dubbelbestemming, “Waarde 
Archeologie 5”, dit is de laagste waarde. Ingrepen groter dan 20.000 m2 én dieper dan 40 
centimeter, zijn in deze gebieden in principe niet toegestaan.  
 
Het PV veld is circa 22.000 m2 groot, maar de bodemroerende onderdelen (schroefpalen) zijn 
daar maar een klein deel van. De bodemroerende onderdelen zijn kleiner dan 20.000m2. 
Dergelijke bouwwerken zijn toegestaan, mits:  

 is aangetoond dat er geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 

 is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig 
worden geschaad, dan wel; 

 de volgende voorwaarden in acht worden genomen, indien is aangetoond dat de 
archeologische waarden door de bouwactiviteiten onevenredig kunnen worden verstoord: 
- een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

resten in de bodem kunnen worden behouden en/of een verplichting tot het doen van 
opgravingen; 

- een verplichting het bouwen te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van 
de archeologische monumentenzorg. 

 
Er is advies ingewonnen bij de Archeologiedienst West Friesland. De dienst adviseert het 
plangebied vrij te geven vanwege de lage archeologische waarde en de beperkte grondroerende 
activiteiten, zie bijlage 4 voor het advies. Het aspect archeologie staat de uitvoering van het plan 
daarom niet in de weg.  

4.7 Landschap en cultuurhistorie 

Beleid 
Onder de noemer modernisering monumentenzorg (MoMo) heeft de Rijksoverheid in 2010 een 
aanzet gegeven voor een goede afweging van het aspect cultuurhistorie in de ruimtelijke 
ordening. De Rijksoverheid pleit voor een verantwoorde verankering van de integrale 
cultuurhistorie, dus (onder meer) monumenten en archeologie gezamenlijk, in ruimtelijke 
besluiten. Het voornaamste doel hiervan is om het cultuurhistorische karakter van Nederland op 
gebiedsniveau te behouden en te versterken. 
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Artikel 15 van de PRV bevat een ruimtelijke kwaliteitseis voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen in 
landelijk gebied. Een PV veld is geen stedelijke ontwikkeling zoals bedoeld in artikel 1.1.1, onder i 
van het Bro. Artikel 15 van de PRV (en de ladder duurzame verstedelijking) zijn daarom niet van 
toepassing. Echter, omdat een PV veld een ingrijpende verandering kan zijn in het landschap, is 
wel getoetst aan de kaders van artikel 15 PRV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de toetsing van de aspecten landschap en cultuurhistorie wordt aangesloten bij: 

 Leidraad Landschap en Cultuurhistorie opgesteld van de provincie Noord Holland, hierin zijn 
de kernwaarden van het landschapstype (Oude Zeekleilandschap) opgenomen.  

 Beeld Kwaliteitsplan van de West-Friese omringdijk, hierin zijn de basisprincipes voor het 
behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit voor de West-Friese Omringdijk 

 Beeldkwaliteitsplan landelijk gebied gemeente Koggenland, hierin zijn de kernwaarden van de 
polder (Beschoot) weergegeven. 

 
Toetsing 
De ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap 
Het oude zeekleilandschap bestaat uit een combinatie van vooral matig open gebieden en open 
tot zeer open gebieden. Het is een half open landschap. Doordat het gebied is ontgonnen als 
veengebied, kent het ook de ruimtelijke karakteristieken van een veengebied, met langgerekte 
lintdorpen, een regelmatige, optrekkende verkaveling en veel sloten, vaarten en tochten om het 
water af te voeren/op te slaan. Door herverkaveling is de oorspronkelijke structuur van het 
landschap plaatselijk ingrijpend veranderd en is een grootschaliger structuur ontstaan. In het 
plangebied staan verder een aantal windturbines ten behoeve van de energieproductie.  
Een PV veld past in een half open landschap doordat het park niet leidt tot een onevenredige 
aantasting van de openheid van het landschap. Het PV veld behoudt het huidige ruimtelijke half 
open karakteristieke waarde van de kavel.  
 

De ordeningsprincipes van het landschap 

Artikel 15 Ruimtelijke kwaliteitseis ingeval van een nieuwe stedelijke ontwikkeling in het landelijk gebied en voor 
windturbines 
 
1 Een bestemmingsplan dat in het landelijk gebied voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in 
artikel 5a of een nieuw landgoed als bedoeld in artikel 13a, voldoet aan de uitgangspunten zoals vermeld in de 
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (PS d.d. 21 juni 2010) ten aanzien van: 
a de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen en aardkundige waarden als bedoeld in artikel 8; 
b de kernkwaliteiten van de bestaande dorpsstructuur waaraan wordt gebouwd; 
c de openheid van het landschap daarbij inbegrepen stilte en duisternis; 
d de historische structuurlijnen; 
e cultuurhistorische objecten. 
 
2 De toelichting van een bestemmingsplan geeft aan in welke mate ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde 
functies rekening is gehouden met: 
a de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap; 
b de ordeningsprincipes van het landschap; 
c de bebouwingskarakteristieken (architectuur, stedenbouw, openbare ruimte) ter plaatse; 
d de inpassing van de nieuwe functies in de wijdere omgeving (grotere landschapseenheid); 
e de bestaande kwaliteiten van het gebied (inclusief de ondergrond) als hiervoor bedoeld en de maatregelen die 
nodig zijn om negatieve effecten op deze kwaliteiten op te heffen in relatie tot de 
nieuwe functies. 

 



PV veld Oudendijk 
Ruimtelijke onderbouwing 
projectnummer 0414155.00 
30 april 2018  
Nuon Wind Development B.V. 

 
 
 
 

Blad 18 van 25 

 

De gebouwde omgeving is georiënteerd op de dijk als lintdorp met het half open landschap als 
een duidelijk (grootschalig) kavelstructuur. Sloten, vaarten, tochten en infrastructuur lopen in lijn 
met de kavels. 
De ordeningsprincipes van het landschap worden door het PV veld gerespecteerd. Het PV veld zal 
in lijn zijn met sloten, vaarten, tochten en infrastructuur. De kavelstructuur zal behouden blijven.  
 
De bebouwingskarakteristieken ter plaatse 
Bij bebouwingskarakteristieken wordt er rekening gehouden met de architectuur, stedenbouw 
en de openbare ruimte ter plaatse. De bebouwing op locatie is georiënteerd op de dijk. De 
openbare ruimte bestaat uit het bestaande wegennet. De architectuur van het landschap bestaat 
uit (grootschalig) kavelstructuur. 
Het PV veld is niet georiënteerd op de dijk waar de gebouwde omgeving is gecentreerd. De 
bebouwingskarakteristiek en de openbare ruimte wordt door het PV veld niet doorbroken. De 
architectuur van het landschap wordt versterkt door het (grootschalig) kavelstructuur van het PV 
veld.  
 
De inpassing van nieuwe functie in de wijdere omgeving  
De wijdere omgeving bestaat uit een (half) open landschap met een (grootschalig) kavelstructuur. 
Het plangebied onderscheid zich door de aanliggende wegeninfrastructuur en windturbines. 
Desondanks blijft de (grootschalig) kavelstructuur de continuerende factor in de omgeving. 
Het PV veld versterkt de (grootschalige) kavelstructuur. Het plangebied wijkt gedeeltelijk af door 
de al aanwezige windturbines af van de wijdere omgeving. Daarnaast worden de PV panelen 
slechts 1,5 meter hoog en hebben ze geen ruimtelijke invloed in de wijdere omgeving. 
 
Kernkwaliteiten 
In tabel 4.2 t/m 4.4 zijn alle kernkwaliteiten op een rij gezet en is aangegeven hoe het PV veld 
zich verhoudt tot de kernkwaliteiten van het plangebied. Hierbij is gekeken naar de Leidraad 
Landschap en Cultuurhistorie van de provincie Noord Holland, het Beeld Kwaliteitsplan van de 
West-Friese omringdijk en het Beeldkwaliteitsplan landelijk gebied van de gemeente Koggenland. 
 
 
Tabel 4.2: Toetsing Leidraad Landschap en Cultuurhistorie - Landschappelijke waarden Provincie Noord-
Holland  

Kernkwaliteiten Toetsing  

Ondergrond:  

 Abiotisch zeer waardevol klein reliëf.  

 Archeologiegebied: West-Friesland.  

 Aardkundig waardevolle natuurlijke 
kreken, kreekrestanten en kreekruggen. 

 

 Het PV veld is niet of nauwelijks grondroerend, het heeft 
geen effect op de ondergrond. Aardkundige waardevolle 
kreken, kreekrestanten en kreekbruggen worden niet 
aangetast. 

Landschaps-DNA: 

 Historische structuurlijnen. 
 
 

 Cultuurhistorische objecten. 

 Openheid. 
 

 

 Het PV veld wordt zo aangelegd dat het de historische 
structuurlijnen (verkavelingspatroon) van het landschap 
respecteert. 

 Cultuurhistorische objecten zijn niet aanwezig. 

 Maximale hoogte van de panelen is 1,50 meter en wordt 
ingepast in het landschap. Het park leidt niet tot een 
onevenredige aantasting van de openheid. 

Dorps-DNA, Weg- en dijkdorpen: 

 Onregelmatig verkavelingspatroon. 
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 Lineaire dorpsstructuur. 
 

 Bebouwing georiënteerd op de dijk 
 
 

 Weidse doorzichten vanaf de weg. 
 

 Vaart parallel aan de hoofdweg.  

 Het PV veld wordt zodanig aangelegd dat het de 
verkavelingspatronen respecteert.   

 Het PV veld heeft geen effect op de lineaire 
dorpsstructuur of de oriëntatie van bebouwing. 

 De PV panelen zijn net als de bestaande bebouwing 
georiënteerd op de zuidelijk gelegen West-Friese 
omringdijk. 

 Door de maximale hoogte van het PV veld van 1,5 meter 
behoudt het de weidse doorzichten vanaf de weg. 

 Het PV veld wordt parallel aan de hoofdweg aangelegd en 
behoud de bestaande structuurlijnen. 

 
Tabel 4.3: Toetsing aan “Beeld Kwaliteitsplan van de West-Friese omringdijk” (deelgebied Langs de Boezem) 

 
Zonering/Kansen en aanbevelingen Toetsing  

Vanaf de dijk is er voor een groot deel vrij zicht, 
zowel op het binnendijkse land als op de 
veenweidenpolders aan de overkant van de 
vaart. De kwaliteitszone ligt aan beide zijden van 
de dijk, binnendijks maar ook aan de overzijde 
van de dijk buitendijks.  
Kleinschalige bebouwing aan de dijk is mogelijk, 
mits het aan de voet van de dijk is en 
doorzichten naar het achterland vrij blijven. 

Het PV veld ligt op ruim 150 meter afstand van de dijk. 
Vanaf de dijk is op enkele plekken sprake van een 
doorzicht richting het PV veld, maar op de meeste 
plekken is sprake van afscherming door (bestemde) 
bebouwing (zie ook figuur 1.2) en beplanting. 
Daar waar sprake is van een doorkijk, wordt over het 
PV heen gekeken en blijven de doorzichten naar het 
achterland vrij. De dijk is namelijk aanzienlijk hoger 
dan het 1,5 meter hoge PV veld.  

 
 
Tabel 4.4: Toetsing aan “Koggenland beeldkwaliteitsplan landelijk gebied” (polder Beetskoog) 

Kernkwaliteiten Toetsing  

Landschappelijke basiswaarden: 

 De openheid van het landschap dient behouden te 
worden.  

 
 
 

 

 Kleinschaligheid van de bebouwing en erven als 
beeldbepalende karakteristiek behouden.  

 

 Maximale hoogte van de panelen is 1,50 
meter en wordt ingepast in het 
landschap. Het park leidt niet tot een 
onevenredige aantasting van de 
openheid of beeldbepalende 
karakteristiek. 

 Het PV veld is gepland op akkerland. De 
dijk met zijn kleinschaligheid van de 
bebouwing en erven blijven 
beeldbepalend en de karakteristiek 
ervan blijft behouden. 

Unieke landschapselementen:  

 Grilligheid van watersysteem behouden. Bij wijziging in 
het watersysteem De grote Watering als 
hoofdwatergangen versterken.  

 Karakteristiek kronkelend verloop van watergangen en 
kades behouden of versterken.  

 Karakteristieke dijklichamen behouden of versterken. 
Langs de dijken dient een open zone van 50 meter 
gehandhaafd te blijven.  

 

 Het PV veld heeft geen effect op het 
watersysteem, waterlopen blijven in 
tact. 

 
 

 De afstand tot de West-Friese omringdijk 
is minimaal 100 meter.  

Overige ontwikkelingen:   

 Niet van toepassing bij het PV veld.  
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 Kwaliteitseisen stellen aan de landschappelijke inpassing 
bij wijziging van functie en grootschalige uitbreiding van 
boerbedrijven.  

 Ruimte voor ruimte regeling toepassen ten behoeve van 
de sanering van bestaande verstorende (bedrijfs) 
bebouwing. 

 

 

4.8 Milieuhinder 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. Het PV veld 
vormt echter geen milieuhinderlijke bedrijfsactiviteit in termen van geurhinder, externe 
veiligheid of geluid. Tevens is voorzien in een minimale afstand van 50 meter ten aanzien van 
gevoelige bestemmingen. Milieuhinder is dus niet aan de orde.  
 

4.9 Schittering 

Zonlicht dat op de panelen valt kan leiden tot schittering op de omgeving. De schittering kan 
hinderlijk zijn wanneer dit in het gezichtsveld terecht komt. Schittering vindt met name plaats 
gedurende zonsopkomst en is daarmee van korte duur. De woningen staan op een dermate 
afstand ten zuiden van de panelen, dat daadwerkelijke hinder van de schittering niet te 
verwachten valt. Om de hinder uit te sluiten worden de panelen voorzien van een speciale 
coating. Hierdoor wordt reflectie tot een minimum beperkt en is schittering niet . aan de orde.  
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5 Uitvoerbaarheid 

 
Op grond van artikel 3.1.6 Bro dient inzicht te worden gegeven in de maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van de omgevingsvergunning. Het gaat daarbij zowel om de financieel-
economische onderbouwing van de omgevingsvergunning als om de overige aspecten die met de 
uitvoering ervan te maken hebben. Daarnaast moet worden aangegeven hoe om is gegaan met 
de betrekking van omwonenden en belanghebbenden bij dit project.   
 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

De bouw van het PV veld vindt geheel op risico van de initiatiefnemer plaats. De kosten die de 
gemeente moet maken voor de bouw van het PV veld, worden met de initiatiefnemer verrekend. 
De gronden zijn in private eigendom, tussen de initiatiefnemer en de grondbezitter wordt een 
overeenkomst gesloten over het gebruik van de gronden en de vergoeding.  
 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid  

In samenspraak met de gemeente heeft Nuon een informatieavond  georganiseerd waarbij 
belanghebbenden in de omgeving van het PV veld geïnformeerd zijn. Nuon presenteerde het 
project, de planning, de visualisatie van de ruimtelijke inpassing en de mogelijkheden voor 
bewoners om te investeren in het project.  
 
De directe omgeving van een PV veld zal, net als in het geval van windprojecten, meeprofiteren 
van de ontwikkeling van het PV veld. Nuon en de gemeente Koggenland zullen één of meerdere 
van de volgende 3 opties gezamenlijk verder uitwerken: 
 
1. Crowdfunding 

Crowdfunding maakt het mogelijk dat ook belanghebbenden met een kleine beurs financieel 
kunnen profiteren van de projectontwikkeling en zelf direct kunnen investeren in het pv - 
veld. 

2. Gezamenlijke projectontwikkeling met een coöperatie 
Een lokale energiecoöperatie kan samen met Nuon een gedeelte van het PV-veld 
ontwikkelen. Dit levert belangrijke synergievoordelen voor de coöperatie op. De coöperatie 
kan profiteren van de expertise van Nuon op het gebied van projectontwikkeling, 
bijvoorbeeld voor de vergunningaanvraag. De omgeving kan via de coöperatie, met een 
bijdrage van Nuon, investeren in het pv-veld en zo profiteren van de zogeheten 
Postcoderoosregeling. Met deze regeling kunnen particulieren in de nabijheid van hun 
woonomgeving duurzame energie opwekken en korting krijgen op hun energierekening.  

3. Zonnefonds voor dorpsraden 
Nuon kan een bedrag per opgewekte eenheid afdragen aan een zogeheten zonnefonds voor 
dorpsraden in de gemeente Koggenland. Dorpsraden kunnen er dan voor zorgen dat 
maatschappelijke projecten worden gefinancierd met een bijdrage uit het fonds.  
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Bijlage 1: Landschappelijke inpassing  
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Plangebied

Landschappelijke structuur, BKP Landelijk gebied

Ca. 19ha.
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i n l e i d i n g

Nuon wenst het bestaande Windpark Oudendijk 
te combineren met een zonneveld. De combinatie 
van een windpark met een zonneveld is een 
vorm van duurzaam ruimtegebruik en heeft het 
voordeel dat gebruik gemaakt kan worden van 
dezelfde netaansluiting en infrastructuur.

Bij het opstellen van de landschappelijke 
inpassing voor een zonneveld is rekening 
gehouden met de kwaliteiten van het (cultuur)
historische landschap en met de wensen 
van omwonenden. Dit schetsboek bevat een 
inrichtingsplan met integrale landschappelijke 
inpassing.

In dit plan zal eerst ingegaan worden op het 
plangebied en de context. Vervolgens worden 
vanuit de landschapsanalyse verschillende 
uitgangspunten aangehaald die tevens worden 
getoetst. In het laatste hoofdstuk wordt het 
ontwerp gepresenteerd dat verder zichtbaar 
wordt gemaakt door profielen en  visualisaties.

1.1 Omgeving
Het plangebied ligt in Oudendijk, in de gemeente 
Koggenland. Het plangebied en de directe 
omgeving situeren zich tussen de A7, N247 en 
de Dorpsweg van Oudendijk. De Dorpsweg is 
onderdeel van de Westfriese omringdijk. Parallel 
aan de dijk bevindt zich enerzijds een kanaal en 
anderzijds lintbebouwing. De achterzijden van de 
lintbebouwing  grenzen aan de polder Beschoot. 
Deze polder kenmerkt zich als een veenontginning 
en open landschap. Vanaf de dijk en de 
omringende wegen zijn er veel open zichten naar 
de polder. De polderstructuur heeft afwisselende 
watergangen en eveneens veel open zichten. Het 
plangebied ligt in een typisch cultuurlandschap.

1
Zicht vanaf Dorpsweg op de akkers

Vanaf de A7: Eerst de vaart en bomen

Zicht vanuit de trouwtuin bij het restaurant Là Mere Anne

Windmolens in het landschap

Dubbele bomenrij onderbroken, zicht op de akkers vanaf de N247
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Legenda

Analysekaart
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context en analyse

Aan de randen van het plangebied en 
grenzend aan de twee doorgaande wegen 
(A7 en N247) bevinden zich windmolens. De 
windmolens worden ontsloten vanaf de N247 
en zijn onderling verbonden met verharde 
infrastructuur.

Direct aan de N247 is een dubbele bomenrij 
aanwezig die af en toe onderbroken is. Tussen 
de bomenrijen en de N247 bevindt zich een 
vrijliggend fietspad. Vanaf de A7 zijn eveneens 
bomen(rijen) zichtbaar die vanuit het dijklint 
de achterliggende polder insteken. Hierdoor 
is het zicht vanuit de A7 (vanaf het zuiden) 
eerst gericht op de bomen en pas later op het 
herkenbare weidse landschap. Het plangebied 
bestaat uit verschillende percelen die verdeeld 
zijn door de vele watergangen en in gebruik zijn 
als akker.

De polderstructuur is opvallend aanwezig, maar 
de originele verkavelingsstructuur is door de 
jaren heen veranderd, onder meer door de 
aanleg van de A7.
Het lint aan de zuidzijde bestaat overwegend 
uit woonfuncties, met in sommige gevallen 
een agrarische functie eraan gekoppeld. In het 
zuidoosten van het plangebied bevindt zich het 
restaurant, La Mère Anne. La Mère Anne bestaat 
uit meerdere aan elkaar gekoppelde kavels voor 
de verschillende functies die er aanwezig zijn. 

2
Zicht vanaf Dorpsweg op de akkers

Kijkend vanaf de parkeerplaats richting de N247

Vanaf de A7: Na haakse bomenrij een weids uitzicht

Parkeerplaats bij Là Mere Anne
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de openheid behouden te blijven, evenals het 
watersysteem, waterlopen en de karakteristieke 
dijklichamen. Een open zone van 50 meter naast 
de dijk dient behouden te blijven.

Het zonneveld heeft een maximale hoogte van 
1,5m en volgt de verkavelingspatronen. Het park 
leidt niet tot een onevenredige aantasting van 
de openheid of beeldbepalende karakteristiek. 
Zichtlijnen vanaf de Dorpsweg, N247 en A7 
blijven behouden.
Het zonneveld heeft geen effect op het 
watersysteem, alle waterlopen blijven in tact. 
De afstand tot de Westfriese Omringdijk is zelfs 
minimaal 100 meter.

3.3 Leidraad Landschap en Cultuurhistorie  
Tot slot zijn er ook kernwaarden gedefinieerd uit 
de “Leidraad Landschap en Cultuurhistorie’’ van 
de Provincie Noord-Holland. 
Hierin is opgenomen dat er waardevolle kreken, 
historische  structuurlijnen en cultuurhistorische 
objecten aanwezig zijn. Daarnaast is de 
openheid belangrijk.

Het dorps-DNA is omschreven als: een 
onregelmatig verkavelingspatroon, een lineaire 
dorpsstructuur, oriëntatie van bebouwing op de 
dijk, weidse doorzichten vanaf de weg en een 
vaart die parallel loopt aan de hoofdweg.
Het zonneveld voldoet aan de landschaps- en 
ondergrondwaarden, omdat het park niet 
of nauwelijks grondroerend is en het geen 
effect heeft op de ondergrond. Aardkundige 
waardevolle kreken, kreekrestanten en 
kreekruggen worden ook niet aangetast.
Het dorps-DNA blijft behouden, doordat het 
zonneveld de verkavelingspatronen respecteert, 
de lineaire bebouwing niet aantast en de 

Rekening houdend met de Leidraad Landschap 
en Cultuurhistorie, de participatieprocessen met 
omwonenden en gebruikers en het vigerende 
beleid zijn de uitgangspunten opgesteld en 
getoetst.

3.1 Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk
In het “Beeldkwaliteitsplan Westfriese 
Omringdijk” is een kwaliteitszone aangeduid 
met daarbij kansen en aanbevelingen. Hierin 
is opgenomen dat er vanaf de dijk een groot 
deel vrij zicht is, zowel op het binnendijkse land 
als op de veenweidenpolders aan de overkant 
van de vaart. De kwaliteitszone ligt aan beide 
zijden van de dijk, binnendijks maar ook aan de 
overzijde van de dijk buitendijks. 
Kleinschalige bebouwing aan de dijk is volgens 
het plan mogelijk, mits het aan de voet van de 
dijk is en doorzichten naar het achterland vrij 
blijven.

In het ontwerp zal rekening gehouden worden 
met deze aanbevelingen, zodat het zonneveld 
op ruim 100 meter afstand van de dijk komt te 
liggen. Vanaf de dijk is op enkele plekken sprake 
van een doorzicht richting het zonneveld, maar 
op de meeste plekken is sprake van afscherming 
door (bestemde) bebouwing en beplanting.
Daar waar sprake is van een doorkijk, wordt over 
het veld heen gekeken en blijven de doorzichten 
naar het achterland vrij. De dijk is namelijk 
aanzienlijk hoger dan de 1,5 meter hoge 
zonnepanelen. 

3.2 Beeldkwaliteitsplan Koggenland
Het “Koggenland beeldkwaliteitsplan landelijk 
gebied” bepaalt verschillende kernwaarden voor 
het plangebied. Landschappelijk gezien dient 

u i tg a n g s p u n t e n  e n  to e t s i n g

3
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oriëntatie gericht is op de zuidelijk gelegen 
Westfriese Omringdijk. De weidse doorzichten 
blijven behouden, aangezien de maximale 
hoogte van een paneel maar 1,5 meter bedraagt. 
Daarnaast wordt het veld parallel aan de 
hoofdweg aangelegd, zodanig dat de bestaande 
structuurlijnen ook behouden blijven.

3.4 Uitgangspunten
Resumerend kunnen daaruit de volgende 
uitgangspunten worden opgesteld: 

Omgeving en zichtlijnen
• Voortzetten en behouden van de aanwezige 

groenstructuren (zoals bomenrijen) met 
gebiedseigen beplanting.

• Behouden van de weidse doorzichten tussen 
bomen en lintbebouwing door.

• Behouden van het open landschap in de 
polder.

• Behouden grilligheid watersysteem.
• Behouden en respecteren historische 

structuurlijnen.
• Vanuit het restaurant La Mère Anne en de 

woningen aan de dijk dient het zicht op het 
zonneveld geminimaliseerd te worden en 
dient er een landschappelijke overgang te 
zijn richting het zonneveld.

• De landschappelijke overgang is tenminste 
50m diep, gemeten van het smalste gedeelte 
van het parkeerterrein bij La Mère Anne, 
zoals op de kaart op pagina 10 is aangegeven.

• De landschappelijke overgang wordt 
ingericht met groenblijvende en 
gebiedseigen beplanting, afgestemd op 
de wensen van de omwonenden, zoals 
sierfruitbomen, knotwilgen, heesters, gras, 
berken en iepen. De beplanting dient ook in 
de winter groen te blijven.

Openheid landschap

Dijklint zorgt voor lineaire dorpstructuur

Oriëntatie op de dijk, met enkele doorzichten naar de polder

Waterlopen en verkavelingspatroon geven herkenbaarheid
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Ruimte voor zonnepanelen

Aardwal

Landschappelijke overgang 

Doortrekken oever met rietkraag

Bloemen/kruidenmengsel en pad

Waterstructuur versterken

Groenstructuur versterken

Bestaande infrastructuur handhaven

Zichtlijnen omwonenden

Zichtlijnen wegennet

200m grens ontwikkeling (Provincie)

50m afstand parkeerterrein-panelen

50m afstand t.o.v. bebouwing

Legenda

Uitgangspuntenkaart
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Zichtlijnen vanaf wegennet behouden

Groenstructuur N247

Zichtlijn N247, langs La Mère Anne

Polderstructuur behouden

• De landschappelijke overgangszone dient als 
decor en is niet openbaar toegankelijk.

• Om het zicht op de zonnepanelen vanuit 
de naburige woningen te beperken, is 
een aardwal van 1,5m hoog gewenst. De 
aardwal wordt voorzien van bovenstaande 
groenblijvende beplanting.

• Er hoeven geen nieuwe ontsluitingswegen 
aangelegd te worden. De huidige ontsluiting 
vanuit het windpark is voldoende en kan ook 
voor het zonneveld gebruikt worden.

• De zonnepanelen dienen, conform de 
eisen van de provincie, aan te sluiten op 
de bebouwing aan de dijk, namelijk binnen 
200m vanaf de dijk.

Inpassing zonneveld
• De hoofdvorm van het zonneveld dient 

ontleend te worden aan de huidige 
orthogonale verkavelingsstructuur en als 
een zelfstandige eenheid in de polder te 
liggen.

• De hoofdvorm respecteert bestaande 
structuurelementen, zoals de A7 en de N247, 
door hier voldoende afstand van te houden. 

• De panelen moeten beperkt in hoogte zijn.
• Binnen de hoofdvorm volgen de panelen het 

huidige verkavelingspatroon.
• De bestaande windmolens vormen een 

onderdeel van het zonneveld.
• Tussen de zonnepanelen en watergangen 

wordt een rand geschikt voor onderhoud 
voorzien van 3 tot 5 meter.

• Tussen de watergang en de aardwal wordt 
een rand geschikt voor onderhoud voorzien 
van 4 meter.

• Gebruik maken van natuurlijke 
afscheidingen, zoals de bestaande 
watergangen met riet, voor het beperken 
van de toegang tot het zonneveld.

• De landschappelijke overgang dient te 
worden aangelegd alvorens het zonneveld 
wordt gerealiseerd.
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Zonnepanelen (indicatief)

Bloemen/kruidenmengsel 

Aardwal met een inheemse struik

Doorgetrokken oever met rietkragen

Watergang

Ontsluiting zonnevelden

Berken/Iepen met hoog gras

Sierfruitbomen

Knotwilgenrij

Legenda

Visiekaart
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o n t w e r p

4.1 Concept
Voor de opstelling van de zonnepanelen is 
allereerst de hoofdvorm bepaald binnen het 
terrein dat beschikbaar is voor de plaatsing 
van zonnepanelen. Er is gekozen voor twee 
abstracte hoofdvormen die parallel liggen aan de 
ruimtelijke structuren. Ondanks de verschillende 
grootte passen de vormen goed bij elkaar, 
doordat ze aan de oostzijde in dezelfde lijn 
liggen. Er is ruime afstand gecreëerd tussen de 
hoofdvormen en de A7, zodat deze bestaande 
structuur gerespecteerd wordt. De ruimte tussen 
de N247 is kleiner, om die reden wordt daar een 
extra buffer voorzien in de vorm van een oever.

De hoofdvorm loopt zowel aan de oost- 
als westzijde parallel aan de aanwezige 
watergangen. De vorm loopt daardoor iets taps 
toe. De gekozen vormen stralen rust uit door 
de strakke randen en zijn daardoor als eenheid 
geen storende factor in het landschap. Een deel 
van de windmolens staat binnen de hoofdvorm 
en maakt deel uit van het energielandschap. De 
bestaande ontsluiting voor de windmolens wordt 
eveneens gebruikt voor het zonneveld, maar de 
weg wordt strak getrokken. 

4.2 Ontwerp 
Om de overgang tussen het zonneveld en 
de watergangen subtiel vorm te geven, is 
gekozen voor een rand van minimaal 4 meter 
breed die ingezaaid wordt met een bloemen/
kruidenmengsel. Deze strook wordt ook gebruikt 
om onderhoud te plegen aan de panelen. Het 
kleurrijke patroon van de bloemen/kruiden 
versterkt de heldere randen van het zonneveld 
in de polder.

4
Concept, creëren van eenheid in het landschap

Behoud bestaande rietkragen langs de poldersloten

Randen van het zonneveld ingezaaid met bloemen/kruidenmengsel
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Detail visiekaart, zonnepanelen staan haaks op de landschappelijke structuren.

Zonnepanelen op bloemen/kruidenveld
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Aan de oostzijde, langs de N247 waar de 
panelen het best zichtbaar zijn voor passanten, 
wordt een bredere, robuustere rietkraag 
voorzien. De bestaande watergang wordt 
daartoe aangepast, zodat er een oever van 3 
meter breed ontstaat. Er wordt meer ruimte 
geboden voor natuurontwikkeling en water. Dit 
draagt bij aan het versterken van de ecologische 
structuur en dient als waterberging.

Voor de randen aan de west- en noordzijde van 
het plangebied wordt gebruikt gemaakt van de 
bestaande strakke watergangen met rietkragen, 
gevolgd door de bufferzone met bloemen/
kruiden als overgang naar het zonneveld. Aan de 
zuidzijde wordt de rand vormgegeven door een 
landschappelijke overgang, dit is in paragraaf 
4.3 te lezen. De bestaande zichtlijnen op de 
polder worden zoveel mogelijk gewaarborgd. 
Door de bestaande verkavelingspatronen te 
volgen, blijft het landschap behouden en blijven 
de structuren nog altijd herkenbaar. Ook na 
eventuele verplaatsing/verwijdering van de 
panelen blijven de landschappelijke structuren 
hierdoor gehandhaafd.

De zonnepanelen in het veld oriënteren 
zich haaks op de aanwezig landschappelijke 
structuurlijnen van de polder, waardoor de 
panelen niet volledig op het zuiden zijn gericht. 
Met deze opstelling wordt gezorgd voor een 
rustig beeld in het landschap, dat eveneens op 
het landschap aansluit. Daarnaast leveren de 
zonnepanelen in deze opstelling nog voldoende 
rendement op. 

4.3 Landschappelijke overgang
Aan de zuidzijde van het plangebied is een 
landschappelijk decor voorzien om de overgang 
tussen de omwonenden en het zonneveld zacht 
te laten verlopen. De groene ruimte loopt aan 
de noordzijde parallel aan het zonneveld. Aan de 
zuidzijde vormen de bestaande watergangen de 
grens. Het decor krijgt een groene invulling maar 

Hogere grassoorten

Berkenbomen

Knotwilgenrij

Iepen
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Bestaande situatie

nieuWe situatie
Profiel A-A’ 

Profiel B-B’ 20,3m bufferzone

24m bufferzone

  B ’
  B
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is niet openbaar toegankelijk. Deze plek creëert 
een meerwaarde als nieuwe gebiedseigen 
groene ruimte tussen de woningen en het 
zonneveld.

De aanleg van een 1,5 meter hoge aardwal 
aan de zuidelijke en zuidwestelijke rand van 
het zonneveld, beperkt het zicht vanuit de 
bebouwing aan de dijk op het zonneveld. Een 
aardwal van 1 meter hoog is voorzien aan 
de meest westelijke zijde. De aardwal wordt 
aangekleed met inheemse en groenblijvende 
beplanting (zoals heesters), hetgeen een fraai 
zicht geeft en ook een natuurlijke begrenzing 
vormt rond het zonneveld. De ruimte tot aan 
de aardwal wordt eveneens ingericht met 
gebiedseigen groenblijvende beplanting. Het 
landschappelijk decor wordt ingezaaid met gras. 
In het verlengde van de zichtlijnen vanuit het 
restaurant wordt de ruimte voorzien met bomen 
die al in de omgeving aanwezig zijn, zoals berken 
en iepen, om het zicht op de zonnepanelen 
te minimaliseren. Aan de westzijde van het 
decor, grenzend aan de watergang, wordt 
tegenover de bestaande rij knotwilgen een 
nieuwe rij knotwilgen voorzien. Hierdoor wordt 
de bestaande landschapellijke lijn versterkt en 
verlengd. Daarnaast neemt het zicht op het 
zonneveld vanuit de woningen af. De bomen 
in het decor worden aangevuld met een klein 
aantal sierfruitbomen, zoals sierperenbomen. 
Verdere beplanting zal bestaan uit een 
combinatie van gebiedseigen struiken en hogere 
grassoorten rondom de bomen. 

4.4 Profiel N247
In dit profiel is de situatie van de N247 en de 
context op twee locaties nader uitgelicht. Het 
windmolenpark en de N247 zijn hierop te zien. 
In de nieuwe situatie is er invulling gegeven 
aan het windmolenpark door de toevoeging 
van zonnepanelen. Vanuit de N247 liggen de 
zonnepanelen iets verscholen, door de aan te 

De provinciale weg: N247

Brede oever met riet tussen het zonneveld en de N247

Bloemen/kruidenveld

Sierperenbomen
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Bestaande situatie
Profiel C-C’

nieuWe situatie
Profiel C-C’

50m landschappelijke overgang

75m afstand

120m afstand

  c ’

  c
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Dorpsweg

Sierpeerboom

Kruiden en bloemenmengsel

Akkers met windmolens

leggen oever met rietkragen langs de sloten en 
de rand met bloemen/kruiden. De waterlopen 
krijgen door de rietbeplanting tevens meer 
aandacht en dragen bij aan de ecologische 
structuur en landschappelijke kwaliteit. 

4.5 Profiel Dorpsweg
De Dorpsweg, het terrein van La Mère Anne en 
de huidige akkers zijn hierin opgenomen. In de 
nieuwe situatie is er invulling gegeven aan het 
landschappelijk decor en zijn zonnepanelen 
voorzien op de achterliggende akkers in 
de polder. Door de aardwal van 1,5 meter 
hoog met groenblijvende beplanting zal het 
zonneveld vanuit het nieuwe park niet zichtbaar 
zijn. Vanaf de hoger gelegen Dorpsweg kan wel 
over de aardwal gekeken worden, waardoor de 
zonnevelden en de polderstructuur zichtbaar 
zullen zijn.

4.6 Onderhoud
Een duurzame manier van onderhoud 
is voorzien voor het gebied. Het gehele 
plangebied krijgt een natuurlijke inrichting door 
het inzaaien van het bloemen/kruidenmengsel 
gecombineerd met gras. Voor het onderhoud 
wordt gebruik gemaakt van schapen die 2 à 
3 maal per jaar komen grazen. Schapen zijn 
niet alleen goedkoper en gemakkelijker dan 
maaimachines, het draagt ook bij aan de 
beleving en het dubbelgebruik van het terrein. 

4.7 Visualisaties
Op de volgende pagina’s zijn de visualisaties te 
zien van het zonneveld en de landschappelijke  
overgang. 
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Bestaande situatie

Nieuwe situatie
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Bestaande situatie

Nieuwe situatie
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Bestaande situatie

Nieuwe situatie
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Bestaande situatie

Nieuwe situatie
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Bestaande situatie

Nieuwe situatie
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Conclusies 

In gemeente Koggeland bevindt zich Windpark Oudendijk van Nuon. Nuon is voornemens om 
binnen het ruimtebeslag van het windpark een PV veld (zonne-park) aan te leggen van maximaal 
20 hectare. Het vigerende planologische kader voorziet niet in de aanleg van dit PV veld. Voor de 
realisatie zal daarom een afwijkingsprocedure 2.12 Wabo gevolgd moeten worden 
Het plan kan worden uitgevoerd als duidelijk is dat het plan niet in strijd is met de Wet 
natuurbescherming en het beleid van het Natuurnetwerk Nederland. Daarom is inzicht gewenst 
in de aanwezigheid van beschermde soorten en beschermde gebieden binnen de invloedsfeer 
van het plangebied en de effecten hierop. Dit wordt gedaan op basis van een Natuurtoets. In dit 
hoofdstuk is het advies gegeven dat voortkomt uit de conclusies van de uitgevoerde Natuurtoets. 
Tevens is aangegeven of volgens de Nederlandse wetgeving vervolgstappen aan de orde zijn.  
 

Conclusies: Beschermde gebieden 
 In het plangebied is geen NNN-gebied of Natura 2000-gebied aanwezig. Er komen ook geen 
beschermde gebieden (NNN of Natura 2000-gebieden) voor binnen de invloedsfeer van het 
plangebied. Er is zowel van indirecte als directe aantasting van de NNN en de Natura 2000-
gebieden dan ook geen sprake. (Significant) negatieve effecten zijn uitgesloten. Er is daarom 
geen noodzaak voor vervolgstappen of een uitgebreidere toetsing. 
 

 

Conclusies: Beschermde soorten 
Uit de bureaustudie in combinatie met het terreinbezoek is gebleken dat (leefgebied van) de 
volgende in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde soorten aanwezig zijn en/of 
mogelijk verwacht worden in het projectgebied:  

- Algemene broedvogels (broedvogels) 
- Zoogdieren en vleermuizen  (foerageren) 

 
In Tabel 1 is aangegeven welke gevolgen de aanwezigheid van (het leefgebied van) deze soorten 

heeft voor het voorliggende project. Aangegeven is of een nader onderzoek nodig is, of er sprake 

is van een overtreding van de Wet Natuurbescherming, of dit middels maatregelen voorkomen 

kan worden en of bij de uitvoering van het project een ontheffing nodig is. In Hoofdstuk 5 van 

deze Natuurtoets staat de onderbouwing voor de gegeven conclusies. 

Soort (groep) 
Vleermuizen 

 
Bunzing, wezel, 
hermelijn 

Vogels 

Essentieel leefgebied in 
projectgebied? 

nee nee nee 

Nader onderzoek nodig? n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Is er sprake van een 
overtreding? 

nee nee 

Voorkomen van 
verstoring van 
begroeiing in 
broedseizoen 

Ontheffing noodzakelijk nee nee nee 

Vervolgstappen nee nee nee 

Aanwezig binnen de invloedssfeer? Nee 

Effecten beschermde gebieden? Nee 

Vereiste vervolgstappen aan de orde? Nee 
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Zorgplicht 

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. In het tekstkader in Bijlage I staat 

het wetsartikel uitgeschreven. De zorgplicht houdt in dat planten en dieren niet onnodig 

vernield/gedood of verstoord mogen worden. De initiatiefnemer/uitvoerder is verantwoordelijk 

voor een adequate naleving van de algemene zorgplicht tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In gemeente Koggeland bevindt zich Windpark Oudendijk van Nuon. Nuon is voornemens om 
binnen het ruimtebeslag van het windpark een PV veld (zonne-park) aan te leggen van maximaal 
20 hectare. Het vigerende planologische kader voorziet niet in de aanleg van dit PV veld. Voor de 
realisatie zal daarom een afwijkingsprocedure 2.12 Wabo gevolgd moeten worden.  
 
Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot actuele 
natuurwetgeving. Er dient 
onderzocht te worden of het 
plan effect heeft op 
beschermde soorten of 
beschermde gebieden (Wet 
natuurbescherming; Wnb en 
Natuurnetwerk Nederland).  
 
Ontwikkelingen mogen niet 
zonder meer plaatsvinden 
indien deze negatieve 
gevolgen hebben op 
beschermde natuurgebieden 
en/of flora en fauna. In dit 
kader is inzicht gewenst in 
de aanwezige 
natuurwaarden en de 
mogelijk daarmee 
samenhangende 
consequenties. Dit wordt 
gedaan op basis van een 
Natuurtoets. In deze 
rapportage zijn de 
resultaten van de 
Natuurtoets beschreven en 
wordt antwoord gegeven of 
het plan uitvoerbaar is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1-1 Windpark Oudendijk 
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1.2 Projectvoornemen 

1.2.1 Activiteit 

Het PV veld wordt gerealiseerd op de gronden rond Windpark Oudendijk, gelegen tussen de 
weginfrastructuur (A7, N247) en de bebouwing langs de Oudendijk. Dit is globaal weergegeven in 
figuur 1.2.  
 

 
 
Figuur 1-2: Ligging van PV veld. 

1.3 Doel en onderzoeksvragen 

Het doel van voorliggende Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van het voorgenomen 
plan met de beschermde soorten en beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland; NNN) en het bepalen of het plan uitvoervaar is.  
 
De vragen of voor de uitvoering van het bestemmingsplan een vrijstelling geldt, dan wel een 
ontheffing of vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig is en zo ja, of deze 
ontheffing of vergunning kan worden verleend, komt in beginsel pas aan de orde in een 
procedure op grond van de Wet natuurbescherming. Echter, deze vragen zijn ook relevant voor 
het bestemmingsplan omdat in deze Natuurtoets wordt beoordeeld of ten tijde van de 
vaststelling van het bestemmingsplan het op voorhand in redelijkheid duidelijk is dat de Wet 
natuurbescherming niet de uitvoerbaarheid van het plan in de weg zal staan. Het 
bestemmingsplan kan pas worden vastgesteld nadat uit een Natuurtoets duidelijk is geworden of 
voor de activiteiten die volgen uit deze vaststelling de mogelijkheid bestaat tot het verkrijgen van 
een ontheffing of vergunning. 
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De volgende onderzoeksvragen zijn van toepassing: 

- Welke in het kader van de Wnb beschermde soorten (en/of vaste rust- en 
verblijfplaatsen) komen voor in het beïnvloedingsgebied van het plan?  

- Vinden er als gevolg van de ontwikkeling die mogelijk gemaakt worden door het plan 
effecten plaats op deze soorten en worden daarbij verbodsbepalingen overtreden? 

- Is het plan uitvoerbaar en zijn, zo nodig, aanvullende voorwaarden in het plan aan de 
orde?  

- Komen in de beïnvloedingszone van het plangebied beschermde natuurgebieden voor? 
Zo ja, welke zijn dit en wat zijn de gevolgen hierop? Dienen vervolgstappen in de vorm 
van een compensatieplan opgesteld te worden of zijn andere vervolgstappen aan de 
orde? 

Op bovenstaande vragen wordt in hoofdstuk 4 en 5 een antwoord gegeven (zie ook de 
leeswijzer).  

1.4 Leeswijzer 

De Natuurtoets is als volgt opgebouwd: 
- De Natuurtoets begint met de belangrijkste conclusies gedestilleerd uit de resultaten 

van voorliggende Natuurtoets; 
- Hoofdstuk 1 geeft de aanleiding van de Natuurtoets en het projectvoornemen; 
- Hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader;  
- Hoofdstuk 3 geeft een toelichting op de methodiek van de Natuurtoets; 
- Hoofdstuk 4 beschrijft het gebied en gaat in op de ecologische waarden en de 

beschermde soorten en gebieden in (de omgeving) van het projectgebied; 
- Hoofdstuk 5 toetst de activiteiten aan de natuurwetgeving en het NNN. 
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2 Wettelijk kader Wet natuurbescherming 

Dit hoofdstuk beschrijft het wettelijk kader van de soortenbescherming (paragraaf 2.2) en de 
gebiedsbescherming (paragraaf 2.3) relevant voor voorliggende Natuurtoets. In paragraaf 2.4 
wordt de vervolgprocedure aangegeven bij een overtreding van verbodsbepalingen. 

2.1 Algemeen 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet 
en de Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-
gebieden, bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. In de voorliggende 
Natuurtoets wordt niet ingegaan op de bescherming van houtopstanden. 
 
Naast bescherming vanuit de Wnb, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd zijn. Het 
betreft het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via 
het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de natuurwetgeving. 

2.2 Soortbescherming 

In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb. Het gaat 
om de volgende drie categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 
2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I 

uit Verdrag van Bonn;  
3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   

 
De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen 
rechtstreeks uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de 
nationale wetgeving. 
 
Tijdens een bijeenkomst van het Netwerk Groene Bureau d.d. 16 december 2016 is aangegeven 
dat drie provincies (Utrecht, Overijssel en Gelderland) de geldende “Aangepaste lijst met 
jaarrond beschermde nesten” (LNV, 2009) aanhouden en blijven hanteren in de Wet 
natuurbescherming. De verwachting is dat ook overige provincies deze beschermingsstatus 
aanhouden. De lijst wordt begin 2017 door de provincies geëvalueerd en waar nodig aangepast.  
Bij voorliggende toetsing is uitgegaan dat de lijst gehanteerd blijft en dat de nesten een jaarrond 
beschermde status houden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen jaarrond beschermde 
nesten (categorie 1t/m4) en mogelijk jaarrond beschermde nesten (categorie 5). 
 
Soorten van de Vogelrichtlijn 
Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 
opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of 
nesten van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Dit 
laatste verbod geldt niet voor een aantal vogelsoorten, indien de storing niet van wezenlijke 
invloed is op de staat van instandhouding en het nest zelf zijn functionaliteit behoudt (zie artikel 
3.1 in tekstkader in de bijlage).  
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Soorten van de Habitatrichtlijn 
Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het 
wild levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen, opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen 
mogen niet beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod op om planten 
behorend bij artikel 3.5 te plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. In 
tegenstelling tot de Vogelrichtlijnsoorten in artikel 3.1, mogen dieren behorend bij artikel 3.5 niet 
opzettelijk verstoord worden, ook niet als er geen wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een aantal vogelsoorten ook vallen 
onder artikel 3.5 en daarom niet verstoord mogen worden (zie ook tabel E in de bijlage).  
 
Andere soorten 
Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale 
soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of 
Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb, zie ook Bijlage 
tabel C en D van voorliggend rapport. Voor soorten in bijlage A geldt een verbod op opzettelijk 
doden of vangen van dieren, opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of 
rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B geldt een verbod op opzettelijk plukken, 
verzamen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten. In tegenstelling tot artikel 3.1 en 3.5, 
is verstoring van deze soorten toegestaan.  
 
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor 
een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt 
verschilt per provincie en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op 
basis van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies.  
 
Indien bij het voornemen gestelde verboden in artikel 3.1, 3,5 of 3.10 worden overtreden, dient 
gewerkt te worden conform een gedragscode. Biedt een gedragscode geen oplossing, dan is het 
mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de provincie waarin het voornemen plaats vindt. De 
grond waarop een ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie. Zie de Bijlage voor een 
uitgebreide toelichting.   
 
Verordening vrijstelling soorten Provincie Noord-Holland 
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor 
een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt 
verschilt per provincie en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op 
basis van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies.  
 
De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 3 oktober 2016 de ‘Verordening 
vrijstellingen soorten Noord-Holland’ vastgesteld. Via deze verordening is vrijstelling verleent 
voor de verboden ter bescherming van algemene soorten op grond van de Wet 
natuurbescherming.  
 
Algemeen voorkomende soorten binnen de provincie (zoals konijn, haas, gewone pad, de 
voormalige tabel 1 – soorten van de Flora- en faunawet) zijn door het vaststellen van deze 
Verordening vrijgesteld. Niet vrijgesteld zijn de wezel, bunzing en hermelijn. Deze kleine 
marterachtige zijn volgens de provincie dermate zeldzaam binnen de provincie, dat de gunstige 
staat van instandhouding van de soort niet zondermeer gegarandeerd kan worden indien 
overtreding van verbodsbepalingen van artikel 3.10 op treedt als gevolg van een project. Onder 
de Flora- en faunawet waren deze drie marterachtige vrijgesteld van ontheffingsplicht, maar 
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sinds 1 januari 2017 zijn deze soorten beschermd. Indien er sprake is van een overtreding van 
verbodsbepaling van artikel 3.10 i.r.t. deze soorten geldt een ontheffingsplicht. 
 

2.3 Gebiedsbescherming 

2.3.1 Natura 2000 

Natura 2000-gebieden zijn natuurgebieden van groot internationaal belang. Deze gebieden zijn 
aangewezen onder de Europese Habitat- en / of Vogelrichtlijn. Voor de gebieden en de daarbij 
aangewezen soorten en habitattypen zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld. Een activiteit 
mag niet leiden tot significant negatieve effecten op deze doelen of tot een aantasting van de 
natuurlijke kenmerken. Indien op voorhand significante effecten niet uitgesloten kunnen worden 
dient een Passende beoordeling opgesteld te worden. 

2.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland is een stelsel van ecologisch hoogwaardige natuurgebieden; de 
Natura 2000-gebieden maken daar deel van uit. Naast de Natura 2000-gebieden bevat het NNN 
ook overige leefgebieden van soorten en – om isolatie te voorkomen - gebieden die een 
verbinding vormen tussen natuurgebieden. Het NNN is onderdeel van het actieve beleid om 
bedreigde dier- en plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding te brengen. De 
natuurgebieden die behoren tot het NNN en hun functies worden planologisch beschermd, hier 
geldt het ‘nee, tenzij’- principe. De planologische bescherming betekent in het kort dat geen 
nieuwe bestemmingen worden toegestaan die per saldo leiden tot een significante aantasting 
van de oppervlakte, de kwaliteit en de samenhang van het NNN. Hieraan wordt getoetst bij de 
verlening van een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).  

2.4 Procedure  

Als een project een kans op negatieve effecten op enig Natura 2000-gebied heeft, dient een 
vergunning beschermde gebieden aangevraagd te worden. Bij een overtreding van 
verbodsbepalingen uit de soortbescherming dient een ontheffing beschermde soorten 
aangevraagd te worden bij het bevoegd gezag. Onder de Wet natuurbescherming is sprake van 
één rechtsdocument waarmee zowel vergunning (gebiedsbescherming) als ontheffing 
(soortbescherming) wordt verleend. Het bevoegd gezag is de provincie waar de activiteit 
(grotendeels) plaatsvindt. De aanvraag kan al dan niet gekoppeld aan de omgevingsvergunning, 
ingediend worden bij het gemeenteloket of rechtstreeks bij de provincie. Over de 
ontheffing/vergunning wordt binnen 13 weken na ontvangst beslist. Bevoegd gezag kan de 
beslissingstermijn eenmaal verlengen met 7 weken.  
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3 Methodiek 

Dit hoofdstuk beschrijft de methodiek die gehanteerd wordt tijdens het bureauonderzoek 
(paragraaf 3.2) en gedurende het terreinbezoek (paragraaf 3.3) van voorliggende Natuurtoets. In 
paragraaf 3.4 wordt aangeduid hoe deze gegevens leiden tot een conclusie. 

3.1 Algemeen 

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van beschermde 
gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen: 
 

1. Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en 
ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project; 

2. Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. 
 

3.2 Bureauonderzoek 

Afbakening beschermde soorten 
In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar soorten uit de Vogelrichtlijn (artikel 3.1), 
soorten van de Habitatrichtlijn (artikel 3.5) en ‘andere’ beschermde soorten (artikel 3.10). 
Voorgenoemde soorten zijn in Nederland zeldzaam of hebben een Europese bescherming 
(Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten, bijlage II Verdrag van Bern en bijlage I Verdrag van Bonn) en 
moeten worden getoetst op voorkomen en het projecteffect. Treden effecten op, of worden 
verbodsbepalingen overtreden, dan zijn er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, 
verzachten of te compenseren om te voldoen aan de Wnb. 
 
‘Andere’ beschermde soorten die zijn opgenomen in provinciale vrijstellingen (zie tabel C en D in 
de bijlage) zijn niet meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig algemeen in de 
provincie dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt het voorliggende 
plan. Wel geldt de algemene zorgplicht voor deze soorten. Door rekening te houden met de 
kwetsbare seizoenen van deze soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de 
gunstige staat van instandhouding worden gegarandeerd.  
 
Bronnen 
Om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten in 
en rond het projectgebied, worden de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en provinciale 
atlassen geraadpleegd. Hierbij wordt nagegaan of er in de periode 2013-2017 beschermde 
soorten zijn aangetroffen in of nabij het projectgebied. Daarnaast worden indien relevant ook 
regionale bronnen, atlassen, gebruikt. Deze atlassen maken veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5 
kilometer). De soortgegevens hebben daarom betrekking op de regio en niet specifiek op het 
projectgebied.  Aan de hand van de resultaten van de bureaustudie wordt een inschatting 
gemaakt of de betreffende soorten in het projectgebied voor zouden kunnen komen. 
 
Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van beschermde 
gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EZ of 
provinciale digitale atlassen. Om inzicht te krijgen in de ligging van het projectgebied t.o.v. van 
het NNN is de provinciale website geraadpleegd.  
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3.3 Terreinbezoek 

Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemd bureaustudie is middels een terreinbezoek 
bepaald in hoeverre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden 
op basis van aanwezig geschikt habitat. Naast directe waarnemingen kan dan aan de hand van de 
aangetroffen biotopen een beeld worden geschetst van de verwachte aanwezige beschermde 
soorten. Dit is noodzakelijk omdat enkele seizoensgebonden soorten flora en fauna mogelijk niet 
kunnen worden waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen biotoop en 
habitatvoorkeur(en) kunnen echter wel indicaties worden gegeven van het mogelijk voorkomen 
van deze soorten op de locatie. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke 
gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen 
belangwekkende soorten opgetekend.  
 
Op 11 mei 2017 is vanaf circa 9:00 een terreinbezoek uitgevoerd door een deskundig ecoloog van 
Antea Group. Het was een zonnige dag met oplopende temperaturen naar circa 18 C°. Tijdens het 
terreinbezoek is het projectgebied te voet belopen. 

3.4 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject 

Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van het verkennend 
terreinbezoek kan worden bepaald of een vervolgonderzoek nodig is om beschermde soorten uit 
te sluiten en om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over de te 
volgen procedure inzake de natuurwetgeving.  
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4 Resultaten  

In paragraaf 4.1 wordt allereerst een gebiedsbeschrijving van het projectgebied gegeven. 
Vervolgens wordt in paragraaf 4.2 in gegaan op de resultaten van de in het gebied aanwezige of 
verwachte beschermde soorten (uiteenzetting van de resultaten van de bureaustudie en het 
terreinbezoek), waarna in paragraaf 4.3 de ligging van gebieden beschermd in het kader van de 
Wet natuurbescherming en het NNN in de omgeving van het projectgebied aangegeven wordt.  

4.1 Gebiedsbeschrijving 

Het plangebied ligt ingeklemd tussen weginfrastructuur en de bebouwing aan de zuidzijde. In de 
huidige situatie is het plangebied agrarisch in gebruik, er vindt met name akkerbouw plaats. Het 
oude verkavelingspatroon is nog zichtbaar, er zijn diverse smallere en bredere watergangen in 
het gebied. Het gehele plangebied heeft een agrarische functie, er zijn geen bosschages of 
vrijstaande bomen aanwezig. 
 
Langs de N247 aan de oostzijde is een mooie laanbeplanting van Iepen aanwezig. Aan de 
noordzijde is een brede wetering aanwezig, ten noorden hiervan is een soort van ruig nat 
wilgenbosje aanwezig. Aan de zuidzijde grenst aan plangebied aan de erven, met bijbehorende 
begroeiing  van de bebouwing aan de Oudendijk. De westzijde bestaat uit een kavelsloot die het 
plangebied afschermt van de rijksweg A6. 
 
Het landschap wordt gedomineerd door de aanwezigheid van Windpark Oudendijk en 
bijbehorende functies. Dit is te zien op onderstaande foto’s. 
 

 
Figuur 4-1. Beeld van het bestaande windpark aan de zuidzijde, hier zijn enkele graslandpercelen aanwezig.  
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Figuur 4-2: Het overgrote deel van het plangebied bestaat uit akkers afgewisseld met een enkele watergang.  

Figuur 4-2 toont de kern van het plangebied. Vers bewerkte akkers (mei, 2017) met een enkele 
kavelsloot met smalle begroeide oevers vormen het landschap. Langs de oostzijde, langs de 
provinciale weg is een brede kruidenstrook aanwezig. De N247 wordt geflankeerd door de mooie 
grote Iepen. De noordzijde van het plangebied bestaat uit een brede, deels met riet omzoomde 
wetering (figuur 4-4), de wetering loopt door onder de A7 via een grote duiker.    
 

 
Figuur 4-3: Kruidenstrook langs de N247. 

 
Figuur 4-4: De wetering aan de noordzijde en het aangrenzende bosje. Foto rechts toont de windturbines 
grenzend aan de A7 en de in het plangebied liggende onderhoudswegen voor de windturbines.  
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4.2 Beschermde soorten 

4.2.1 Resultaten bureauonderzoek 

Uit de recente verspreidingsinformatie (NDFF) blijkt dat in of nabij het projectgebied in het 
verleden diverse beschermde soorten zijn waargenomen (binnen een straal van 2,5 kilometer). 
Dit betreft de beschermde soorten genoemd in Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de niet-vrijgestelde 
‘andere soorten’ uit bijlage I (onderdeel a en b) van de Wet natuurbescherming. De soorten zijn 
weergegeven in Tabel 4.1. 
 
 
 
 
 

Soortgroep Soort HR A/B 

Zoogdieren 

Wezel  X 

Bunzing  X 

Hermelijn  X 

Noordse woelmuis X  

Waterspitsmuis X  

Verschillende vleermuizen* X  

Reptielen Ringslang  X 

Amfibieën Geen waarnemingen   

Insecten - Dagvlinders Geen waarnemingen   

Insecten - Kevers Geen waarnemingen   

Insecten - Libellen Geen waarnemingen   

Planten Geen waarnemingen   

Overige soortgroepen Geen waarnemingen   

* Vleermuizen: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis. 

 
Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de 
terreingeschiktheid voor deze soorten, is vervolgens nagegaan of het projectgebied een functie 
vervult voor (onder andere) deze soorten en of effecten aan de orde zijn. De bevindingen worden 
in paragraaf 4.2.2 uiteengezet. 
 

4.2.2 Resultaten terreinbezoek - ecologische bevindingen 

Op basis van het bureauonderzoek en het terreinbezoek wordt per soortgroep ingegaan op de 
eventuele (kans op) aanwezigheid van beschermde soorten in het projectgebied.  
 
Vogels 
Soorten met jaarrond beschermd nest (categorie 1 t/m 4) 
Uit de bureaustudie blijkt dat een groot aantal vogelsoorten is waargenomen in de omgeving van 
het plangebied waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en waar bij verwijdering of 
aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Het 
gaat om voornamelijk om roofvogels (Buizerd, Boomvalk, Havik, Sperwer), Ransuil en gebouw 
bewonende vogels (Huismus, Gierzwaluw, Kerkuil, Slechtvalk) (NDFF, Scharringa, 2010). 
 

Tabel 4.1. Overzicht waargenomen beschermde soorten (Habitatrichtlijn (HR), lijsten A en B 
behorende bij artikel 3.10 ) (2.5 kilometer; NDFF, 2012-2017). Deze informatie is (deels) afkomstig uit 

de NDFF (16-05-2017) en mag niet zonder toestemming van BIJ12 worden verstrekt aan derden of op enige 
andere wijze openbaar gemaakt worden. 
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Al deze soorten broeden met zekerheid niet in het plangebied, er zijn geschikte bosschages, 
bomen of gebouwen in het plangebied aanwezig die geschikt zijn voor soorten die hun nest 
jaarrond gebruiken. Gierzwaluw en huismus zijn broedvogels van gebouwen en boerderijen, 
geschikte gebouwen bevinden zich mogelijk langs de Oudendijk.  
 
Soorten met mogelijk een jaarrond beschermd nest (categorie 5) 
Daarnaast zijn er categorie 5-vogelsoorten, waarvan de nesten alleen jaarrond zijn beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. Dit laatste is op het 
plangebied niet van toepassing. Er zijn geen categorie 5-soorten te verwachten die zeldzaam zijn 
in de omgeving of onvoldoende nestgelegenheden hebben in de omgeving. Derhalve zijn er geen 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden die jaarronde bescherming rechtvaardigen.  
 
Algemene vogelsoorten (artikel 3.1 en 3.5) 
De agrarisch gebied is weinig geschikt voor weide- en of akkervogels. Tijdens het veldbezoek zijn, 
ondanks dat tijdens het juiste seizoen is bezocht, geen weidevogels waargenomen. Het 
akkerbouwgebied is in potentie geschikt voor weidevogels die ook op akkers broeden zoals kievit 
of scholekster. De sloten kunnen worden gebruikt door weinig kritische eenden soorten zoals 
krakeend wilde eend en meerkoet (paartje waargenomen), alle soorten zijn aangetroffen.   
 
Zoogdieren 
Vleermuizen 
De NDFF geeft aan dat er verschillende vleermuissoorten in de omgeving van het plangebied 
voorkomen. Het gaat om de provinciaal algemeenste soorten (Hoogeboom et al., 2014) als 
gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis. Bij het amoveren van bebouwing 
en het kappen van vooral oudere bomen dient te allen tijde rekening te worden gehouden met 
de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Deze gebouwbewonende vleermuizen verblijven 
met name in spouwmuren, onder dakbetimmering, achter boeiborden of op zolders. 
Boombewonende vleermuizen verblijven in gaten, holen of scheuren van voornamelijk grote 
bomen. Het open agrarische gebied is in beperkte mate geschikt voor deze foeragerende 
vleermuizen. In het voorliggende project zijn geen bouwwerken betrokken, derhalve zijn 
geschikte ruimtes voor gebouw bewonende vleermuizen niet aanwezig en is verstoring, 
vernietiging van verblijfplaatsen van vleermuizen uit te sluiten.  
 
De meervleermuis is waargenomen boven de ringvaart (NDFF), het plangebied ligt binnen het 
bekende verspreidingsgebied van de soort (Hoogeboom et al., 2014). De meervleermuis is een 
soort die foerageert boven brede watergangen en de kustzone van het Markermeer, het 
plangebied (het akkersland) vormt geen geschikt foerageergebied voor deze soort. Dit geldt ook 
voor de Watervleermuis, die soort komt in Noord-Holland met name voor in de ’t Gooi en 
Kennemerland, waar oude bossen aanwezig zijn waarin de soort verblijft. Het plangebied en 
omgeving is buiten zijn bekende verspreidingsgebied, de enkele waarneming in de NDFF heeft 
waarschijnlijk betrekking op een doortrekkend of zwervend dier.  
 
Overige (land)zoogdieren 
De NDFF vermeld een aantal waarnemingen van de Noordse woelmuis en één van de 
Waterspitsmuis nabij Schardam, ten oosten van het plangebied. Beide soorten zijn soorten die 
voorkomen in kruidenrijke graslanden en natte oeverzones en rietlanden. Dergelijke biotopen 
komen niet voor in het plangebied.  
 
Aangezien de provincie Noord-Holland wezel, hermelijn en bunzing niet heeft vrijgesteld van 
artikel 3.10 dient nagegaan te worden of deze soorten effecten ondervinden als gevolg van het 
voornemen.  
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De bunzing is vergeleken met de wezel en hermelijn veruit de grootste en zwaarste marter. De 
bunzing komt voor in allerlei landschappen voor, als er maar dekking is in de vorm van greppels, 
houtwallen, zoomvegetaties, ruigtes en bijvoorbeeld schuurtjes. Waterrijke gebieden hebben de 
voorkeur. De voedelbeschikbaarheid bepaald de omvang van het territorium, het varieert van 8 
tot  zelfs 1.000 ha. Schuilplaatsen van de soort bestaan uit oude hollen van konijnen en ratten, 
houtstapels en takkenrillen. In de winter maakt de bunzing ook gebruik van bouwwerken op 
(boeren)erven. Net als de wezel en hermelijn geldt ook voor de bunzing dat het landschap in 
Noord-Holland minder geschikt is geraakt door de grootschalige ruilverkavelingen en 
intensivering van het landschap (Hoogeboom et al., 2014). De NDFF vermeldt over de laatste 5 
jaar slechts een enkele waarnemingen in de omgeving van het plangebied. Daarmee is de soort 
schaars maar wel veel talrijker dan wezel en hermelijn in de omgeving van het projectgebied.  
 
De wezel is het kleinste roofdiertje van Nederland. De soort eet voornamelijk (woel)muizen. 
Wezels leven solitair, de mannetjes hebben een scherp begrensd leefgebied dat varieert van 7 tot 
15 ha. Wezel gebruiken meerdere schuilplaatsen, te onderscheiden zijn tijdelijke verblijfplaatsen 
en vast nestplaatsen. De aanwezigheid van voldoende muizen bepaalt mede of een gebied 
geschikt is voor de soort. Wezels komen Noord-Holland vooral voor in gevarieerde 
weidegebieden zoals het Ilperveld en Waterland, daarnaast in de duinen en het Gooi. In het 
projectgebied en omgeving, zijn woelmuizen, waar de soort sterk van afhankelijk, schaars 
aanwezig, daar zijn dan ook weinig waarnemingen van de wezel. De sterke afhankelijkheid ervan 
zorgt ervoor dat de soort in agrarisch landschap alleen nog voor kan komen in brede 
structuurrijke wegbermen en rommelige randgebieden. De soort is zeldzaam in de provincie 
(Hoogeboom et al., 2014). Het aantal meldingen in de NDFF over de laatste 5 jaar in de omgeving 
van het plangebied is beperkt een enkel individu.  
 
Een hermelijn is flink groter dan een wezel, hij kan dan ook grotere prooidieren aan zoals 
konijnen en hazen. De soort komt voor in nagenoeg alle landschappen, als er maar voldoende 
prooidieren aanwezig zijn. Het leefgebied van een hermelijn bedraagt gemiddeld 20 ha, hierin 
kunnen zich diverse jachtgebieden bevinden met diverse rust- en schuilgebieden. De soort heeft 
het zeer moeilijk in Noord-Holland, halverwege de jaren tachtig verdween de hermelijn uit bijna 
alle duinengebieden, waarschijnlijk door de komst van de vos. Natuurterrein en extensief 
gebruikte terreinen vormen het huidige leefgebied. De Harger- en Pettemerpolder en Waterland 
vormen het provinciale zwaartepunt (Hoogeboom et al., 2014). Het aantal meldingen in de NDFF 
over de laatste 5 jaar in de omgeving van het projectgebied is beperkt tot een enkel individu.  
 
Overige (strikt) beschermde landzoogdieren (bv. otter, bever, eekhoorn) komen niet voor in de 
directe omgeving van het plangebied (NDFF).  
 
Reptielen 
De ringslang is een soort die in de provincie Noord-Holland voorkomt, de kerngebieden zijn de 
omgeving van Amsterdam (IJmeer oevers) en ’t Gooi. Deze water gebonden slang komt met 
name voor in en direct nabij watergangen en moerassen. De soort komt zeer schaars voor ten 
noorden van het eiland Marken en de Gouwzee, hier komt de soort voor langs de IJsselmeerdijk. 
De soort komt (nog) niet voor in de polders en veenweidegebieden in het midden van Noord-
Holland. De soort komt niet voor in het plangebied (Herder, 2010; NDFF).  
 
Amfibieën 
De rugstreeppad is een beschermde soort door de habitatrichtlijn, het is een soort die 
wijdverspreid voorkomt in de provincie Noord-Holland (Herder, 2010). De soort prefereert 
(visvrije) ondiepe poelen, (tijdelijke) ondiepe plassen en watergangen voor de voortplanting, het 
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landhabitat bestaat uit rurale braakliggende, open (agrarische) en duingebieden. Het plangebied 
behoort niet tot het bekende leefgebied van de soort, binnen een straal van 2.5 km vermeldt de 
NDFF geen waarnemingen over de laatste 5 jaar. Dichtstbijzijnde waarnemingen bevinden zich 
ten zuiden van Oosthuizen en Avenhorn. Effecten op deze soort en het leefgebied van deze soort 
als gevolg van de voornemens zijn derhalve uit te sluiten. Overige strikt beschermde soorten 
(heikikker, poelkikker, boomkikker) komen niet voor in dit deel van de provincie (Herder, 2010). 
 
Flora en overige soortgroepen 
De NDFF vermeldt geen waarnemingen van beschermde flora of overige soortgroepen in het 
plangebied en de omgeving.  Deze worden gezien de aanwezige vegetatie en de biotoop-
specifieke eisen van de beschermde plantensoorten en soorten aan hun standplaats stellen, ook 
niet verwacht. Effecten op de beschermde flora en overige soorten zijn uitgesloten. 
 

4.2.3 Samenvatting beschermde soorten 

Uit het terreinbezoek is gebleken dat de soorten weergegeven in Tabel 4.2 en die een 
beschermde status hebben in de Wet natuurbescherming mogelijk voor kunnen komen in het 
plangebied. In hoofdstuk 5 wordt nader op deze soorten in gegaan.  
 
Tabel 4.2: Mogelijk aanwezige beschermde soorten in het projectgebied. 

Soortgroep Soort Beschermingsregime Aanwezigheid Toelichting 

Vogels Algemene soorten 
Artikel 3.1 / 
 Artikel 3.5 

Ja 
grondbroeders 
(eenden, akkervogels) 

Zoogdieren 
Bunzing, hermelijn, 

wezel 
Artikel 3.10 Zwervend zeldzaam 

Zoogdieren 
(Vleermuizen) 

gewone 
dwergvleermuis, 
laatvlieger, ruige 
dwergvleermuis,  

Artikel 3.5 foerageren  

 

4.3 Beschermde gebieden 

Natura 2000-gebieden 
Het projectgebied ligt niet nabij beschermde Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied Markermeer & IJmeer ligt op circa 1,2 kilometer afstand ten oosten van het 
plangebied. Zuidelijk van het plangebied lig op circa 3,8 km het Natura 2000-gebied Zeevang.  
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Figuur 4-5: Ligging Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied.(Natura 2000 Netwerk Viewer) 

Natuurnetwerk Nederland 
Het plangebied maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Het bosje ten 
noorden van het plangebied en de wetering maken onderdeel uit van een ecologische 
verbindingszone.   
 

 

Figuur 4-6: Ligging NNN t.o.v. van het plangebied (bron: Provinciale Ruimtelijke verordening Noord-Holland, 
1 maart 2017).   
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5 Toetsing  

In paragraaf 5.1 is de effectbepaling van het project gegeven. In paragraaf 5.2 worden de 
werkzaamheden getoetst aan de soortenbescherming (Wnb). In paragraaf 5.3 wordt het project 
getoetst aan het beschermingsregime van het NNN-gebied en de Wet natuurbescherming (Wnb).  
 

5.1 Effectbepaling plan 

De werkzaamheden gaan gepaard met graaf- en opbouwwerkzaamheden. Er hoeven geen 
bosschages, bomen of ruige hokjes verwijderd te worden.  
 

5.2 Toetsing effect op beschermde soorten  

Uit het terreinbezoek is gebleken dat het projectgebied een potentieel geschikt biotoop biedt voor 
vogels en zoogdieren (zie ook Tabel 4.2). Om deze reden is er enkel op deze soortgroepen een 
potentieel effect aan de orde. De onderstaande effectbeoordeling richt zich alleen op deze 
soort(groep)en. Overige beschermde soorten zijn uitgesloten en ondervinden geen effect van het 
voornemen.  

 

5.2.1 Vogels  

Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Wet 
natuurbescherming (artikel 3.1 en 3.5). Met de meeste broedvogels kan echter in het algemeen 
relatief eenvoudig rekening worden gehouden door eventuele kapwerkzaamheden niet uit te 
voeren in de broedtijd (circa maart tot en met juli1) en indien concrete broedgevallen aanwezig 
zijn. Op deze wijze (en wanneer de soorten uit artikel 3.5 kunnen uitwijken naar alternatief 
leefgebied) zijn geen belemmeringen vanuit de Wet Natuurbescherming aan de orde. 
 
In het plangebied kunnen nesten gebouwd worden door (algemeen voorkomende) soorten met 
name in slootkanten. Indien nesten aanwezig zijn mogen deze tijdens de broedperiode (en 
wanneer deze in gebruik zijn) niet verwijderd of verstoord worden tijdens de uitvoering.  
 
Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen om te werken dan dient het projectgebied 
(waar de werkzaamheden plaatsvinden) vóór het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden 
voor (broed)vogels. Mocht dit niet mogelijk zijn dan dient vooraf aan de werkzaamheden het 
projectgebied gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van broedvogels door een erkend 
ecoloog. Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele broedgevallen binnen het project-
gebied dan worden locatie specifieke maatregelen voorgesteld en/of wordt het plangebied niet 
vrijgegeven en dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden tot nadat het nest niet meer in 
gebruik is. 
 
 

                                                                 
1 Voor het broedseizoen wordt in het kader van de wet geen standaardperiode gehanteerd. Het broedseizoen is 

afhankelijk van klimatologische omstandigheden; dit houdt in dat het seizoen eerder dan wel later van start kan gaan en 
eerder dan wel later kan eindigen. Van belang is of er broedgevallen aanwezig zijn. 
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5.2.2 Zoogdieren 

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5) 
 
Alle vleermuissoorten zijn beschermd en staan vermeld op bijlage IV van de Europese 
Habitatrichtlijn. Niet uitgesloten is dat het plangebied, met name langs de N247, nabij de huizen 
aan de zuidzijde en de wetering aan de noordzijde wordt gebruikt als foerageergebied door de 
gewone dwergvleermuis, laatvlieger of ruige dwergvleermuis (in het najaar).  
Het plangebied vormt gezien het agrarische karakter en door het ontbreken van opgaande 
structuren en lijnvormige elementen zeker geen essentieel foerageergebied (d.w.z. van 
essentieel belang voor de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen in de omgeving). 
De foerageerfunctie wordt als gevolg van de ontwikkeling niet aangetast. Er worden immers geen 
lijnvormige structuren doorbroken of foerageergebied weggenomen. De voorgenomen 
ontwikkeling zorgt derhalve niet voor een overtreding van verbodsbepalingen uit de wet.  
 
In alle redelijkheid kan worden gesteld dat het voorgenomen project geen invloed zal hebben op 
de vleermuisactiviteiten binnen en rondom het projectgebied. De soortbescherming uit de Wet 
natuurbescherming vormt geen belemmering voor het vaststellen van het plan voor de 
soortgroep vleermuizen. 
 
Andere soorten (artikel 3.10) 
 
Uitgaande van informatie in paragraaf 4.2.2. kan geconcludeerd worden dat de drie 
marterachtige niet of nauwelijks voorkomen in de omgeving van het plangebied. Dit komt zowel 
naar voren uit de NDFF als de Atlas van de Noord-Hollandse zoogdieren (Hoogeboom et al., 
2014). Voor alle drie de soorten geldt dat ze voorkomen in een structuurrijk en prooidierrijk 
biotopen, het overgrote deel van om omgeving van het plangebied voldoet niet aan deze eisen. 
Er is geen sprake van betekenisvolle begroeiing en dekking, daarnaast is het ook voor de 
prooidieren (m.n. woelmuizen) van de marters ongeschikt. Dat betekent niet dat het plangebied ,  
geen onderdeel uit maakt van een leefgebied van een enkele marter. Het plangebied heeft voor 
deze dieren echter geen bijzondere of essentiële waarden. Gesteld kan worden dat de 
ontwikkeling niet zal leiden tot overtreding van artikel 3.10, lid b  (het is verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen). Er is geen sprake van het opzettelijk beschadigen of vernielen van 
vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van wezel, hermelijn of bunzing.  
 

5.3 Effecten op beschermde gebieden 

5.3.1 Effecten op Natura 2000-gebieden 

Uit de bureaustudie blijkt dat binnen enkele kilometers afstand van het plangebied een Natura 
2000-gebied ligt, het Natura 2000 gebied Markermeer & IJmeer. Het Natura 2000-gebied ligt 
buiten het invloedsgebied van het plan voor wat betreft vermesting en verzuring, verdroging of 
geluid- en lichtverstoring. Vanwege de afstand, de geringe omvang van de ontwikkeling worden 
geen effecten op soorten, habitats van soorten of habitattypen in het Natura 2000-gebied 
verwacht. Er is geen effect op het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied en daarom is er geen 
aanleiding om te verwachten dat er op Natura 2000-gebieden op grotere afstand nog effecten 
zullen optreden. Een vervolgonderzoek vanuit de Wet natuurbescherming is niet aan de orde. 
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5.3.2 Effecten op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Voor een NNN-gebied geldt dat de wezenlijke waarden en kenmerken van dat gebied niet mogen 
worden aangetast. Als ecologische (wezenlijke) waarden en kenmerken van een NNN-gebied 
gelden de omvang, de verbindende functie en de kwaliteit in de vorm van de natuurbeheertypen 
zoals vastgelegd op de beheertypenkaart en de ambitiekaart van het natuurbeheerplan.  
 
De Provincie Ruimtelijke verordening van de Provincie Noord-Holland (per 1 maart 2017) 
beschrijft in artikel 19 het beleid omtrent de ontwikkeling en bescherming van de Natuurnetwerk 
Nederland. Artikel 3 tot en met 5 implementeren het ‘nee-tenzij’ principe. Een aantasting van het 
NNN is niet toegestaan tenzij (art 19, lid 3) 

1. Er sprake is van een groot openbaar belang; 
2. Er geen reële andere mogelijkheden zijn; 
3. De negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende worden 

gecompenseerd of; 
Een activiteit of een combinatie van activiteiten die mede tot doel heeft de kwaliteit of kwantiteit 
van de Ecologische hoofdstructuur of de Ecologische verbindingszone per saldo te 
verbeteren(saldobenadering)  
 
Voor wat betreft de NNN is alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, waaronder 
compensatie. Er bevindt zich geen NNN binnen het plangebied. Er is van directe aantasting van 
de NNN dan ook geen sprake. In de omgeving van het plangebied liggen wel NNN-gebieden 
(figuur 4-6). Ook significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
NNN in de nabijheid van het plan kunnen worden uitgesloten. De ontwikkeling in het plangebied 
heeft geen effect op de directe omgeving van het plangebied. Vanuit dit oogpunt zijn er voor 
NNN geen belemmeringen. Het NNN-beleid staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 
 
Het plangebied maakt evenmin onderdeel uit van weidevogelleefgebieden (figuur 5-1). Het 
doorlopen van een ‘nee-tenzij’ is dan ook niet aan de orde.  
 

 
Figuur 5-1: Plangebied en de ligging van de weidevogelleefgebieden in de omgeving van het plangebied 
Provincie Ruimtelijke verordening van de Provincie Noord-Holland (per 1 maart 2017). 
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Het voornemen heeft geen invloed op het areaal van het NNN waardoor significante negatieve 
effecten op de kenmerken en waarden van het aanwezige NNN uitgesloten kunnen worden.  
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Bijlage 1 Wettelijk kader - Wet 
natuurbescherming 

 

Soortbescherming 
Een van de doelen van de Wet natuurbescherming is de bescherming van inheemse flora en 
fauna. Vanuit deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn 
van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. Het 
uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden toegebracht aan beschermde soorten, 
tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, 
waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij 
uitzondering en onder voorwaarden mogelijk. Hieronder wordt uitgelegd welke 
verbodsbepalingen gelden, welke vrijstellingen er gelden en op welke gronden ontheffingen 
kunnen worden aangevraagd. 
 

Verbodsbepalingen soortbescherming 
In de Wnb is soortbescherming opgedeeld in drie categorieën. Voor elke categorie gelden 
verschillende verbodsbepalingen die onder andere zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de 
Wnb. In het tekstkader van deze Bijlage (zie volgende pagina) staan de wetsartikelen 
uitgeschreven. Het gaat om de volgende drie categorieën: 
 

- soorten van de Vogelrichtlijn; 
- soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I 

uit Verdrag van Bonn;  
- ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’), oftewel de Nationale 

soorten.   
 
Voor alle soorten vallend onder bovenstaande beschermingsregimes geldt dat ze niet 
(opzettelijk) gedood en verstoord mogen worden, ook verblijfplaatsen mogen niet vernietigd 
worden. Bij Vogelrichtlijnsoorten is opgenomen dat verstoring is toegestaan indien de verstoring 
niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende soort. Dit 
geldt echter niet voor Habitatrichtlijnsoorten, inclusief bijlage I en II Bern en bijlage I Bonn (zie 
Tabel A van deze Bijlage voor de vogelsoorten en Tabel B van deze bijlage voor een uiteenzetting 
van soorten niet zijnde vogels). Voor de ‘andere soorten’ geldt dat verstoring is toegestaan. 
Soorten die zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wnb (‘andere soorten’) zijn opgenomen in 
tabel C en D van deze Bijlage.  
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Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming artikel 3.1, 3.5 en 3.10 

 

Artikel 3.1  Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 
 
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van 

de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 
Artikel 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 

bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te 

vernielen. 

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het 

Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

Artikel 3.10 Beschermingsregime andere soorten 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

  a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de   

  soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

  b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te  

  beschadigen of te vernielen, of  

  c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke  

  verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te  

  vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de verboden, bedoeld 

in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de 

noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met handelingen:  

  a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het  

  daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

  b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,  

  industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  

  c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter  

  plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale  

  draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

  d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  

  e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  

  f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,  

  waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van   

  natuurbeheer;  

  g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een  

  bepaald gebied, of  

  h. in het algemeen belang.  

3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, de huisspitsmuis 

en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken 

bevinden. 
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Tabel A. Vogels die vallen onder artikel 3.5 (Bern bijlage II, Bonn bijlage I) én in Nederland 

broeden.  

Vogels 
Appelvink 
Baardman 
Beflijster 
Bergeend 
Bergfluiter 
Bijeneter 
Blauwborst 
Blauwe kiekendief 
Boerenzwaluw 
Bontbekplevier 
Bonte strandloper 
Bonte vliegenvanger 
Boomklever 
Boomkruiper 
Boompieper 
Boomvalk 
Bosrietzanger 
Bosruiter 
Bosuil 
Braamsluiper 
Brandgans 
Bruine kiekendief 
Buizerd 
Casarca 
Cetti's zanger 
Draaihals 
Duinpieper 
Dwergmeeuw 
Dwergstern 
Engelse kwikstaart 
Europese kanarie 
Fitis 
Fluiter 
Geelgors 
Gekraagde roodstaart 
Gele kwikstaart 
Geoorde fuut 
Glanskop 
Goudhaan 
Grasmus 
Graspieper 
Graszanger 
Grauwe kiekendief 
Grauwe klauwier 
Grauwe vliegenvanger 
Griel 
Groene specht 
Groenling 

Grote bonte specht 
Grote gele kwikstaart 
Grote karekiet 
Grote stern 
Grote zilverreiger 
Havik 
Heggenmus 
Hop 
Huiszwaluw 
IJsvogel 
Kerkuil 
Klapekster 
Klein waterhoen 
Kleine barmsijs 
Kleine bonte specht 
Kleine karekiet 
Kleine plevier 
Kleine zilverreiger 
Kleinst waterhoen 
Kluut 
Kneu 
Koereiger 
Koolmees 
Kortsnavelboomkruiper 
Kraanvogel 
Krekelzanger 
Kruisbek 
Kuifmees 
Kwak 
Kwartelkoning 
Lepelaar 
Matkop 
Middelste bonte specht 
Nachtegaal 
Nachtzwaluw 
Noordse stern 
Oehoe 
Oeverloper 
Oeverpieper 
Oeverzwaluw 
Ooievaar 
Orpheusspotvogel 
Paapje 
Pestvogel 
Pimpelmees 
Poelruiter 
Porseleinhoen 
 

Purperreiger 
Putter 
Ransuil 
Rietgors 
Rietzanger 
Rode wouw 
Roerdomp 
Roodborst 
Roodborsttapuit 
Roodhalsfuut 
Rouwkwikstaart 
Sijs 
Slangenarend 
Slechtvalk 
Smelleken 
Snor 
Sperwer 
Spotvogel 
Sprinkhaanzanger 
Steenuil 
Steltkluut 
Strandplevier 
Taigaboomkruiper 
Tapuit 
Tjiftjaf 
Torenvalk 
Tuinfluiter 
Velduil 
Visarend 
Visdief 
Vuurgoudhaan 
Wespendief 
Wielewaal 
Winterkoning 
Witbandkruisbek 
Witte kwikstaart 
Witwangstern 
Woudaap 
Zeearend 
Zwarte mees 
Zwarte ooievaar 
Zwarte roodstaart 
Zwarte specht 
Zwarte stern 
Zwarte wouw 
Zwartkop 
Zwartkopmeeuw 
 

 

Info tabel: Ingekorte lijst van de vogelsoorten van de Conventie van Bern bijlage II. Deze lijst is ingekort door alleen die 

vogels op te nemen die volgens de Atlas van de Nederlandse Broedvogels (Nederlandse Fauna serie deel 5 uit 2002) en de 

Avifauna van Limburg (uit 2006) in Nederland broeden. Dwaalgasten en overwinteraars zijn derhalve niet vermeld.   
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Soortgroep Nederlandse naam Soortgroep Nederlandse naam 

Amfibieën 
 

boomkikker   

Zoogdieren 
 

landzoogdieren 
 

hamster   

geelbuikvuurpad   otter   

heikikker   bever   

kamsalamander   hazelmuis   

knoflookpad   lynx   

rugstreeppad   noordse woelmuis   

vroedmeesterpad   wilde kat   

poelkikker   wolf   

 
Dagvlinders 

moerasparelmoervlinder   

Zoogdieren 
 

vleermuizen 
 

baardvleermuis   

apollovlinder   bechsteins vleermuis   

boszandoog   bosvleermuis   

donker pimpernelblauwtje   brandts vleermuis   

grote vuurvlinder   franjestaart   

pimpernelblauwtje   gewone grootoorvleermuis  

tijmblauwtje   grijze grootoorvleermuis   

zilverstreephooibeestje   grote hoefijzerneus   

Haften oeveraas   grote rosse vleermuis   

kevers 
 

brede geelrandwaterroofkever   ingekorven vleermuis   

gestreepte waterroofkever   kleine dwergvleermuis   

juchtleerkever   kleine hoefijzerneus   

vermiljoenkever   laatvlieger   

Libellen 
 

mercuurwaterjuffer   meervleermuis   

bronslibel   mopsvleermuis   

gaffellibel   noordse vleermuis   

gevlekte witsnuitlibel   rosse vleermuis   

groene glazenmaker   ruige dwergvleermuis   

noordse winterjuffer   tweekleurige vleermuis   

oostelijke witsnuitlibel   vale vleermuis   

rivierrombout   watervleermuis   

sierlijke witsnuitlibel   gewone dwergvleermuis   

Nachtvlinders teunisbloempijlstaart   

Zoogdieren 
 

zeezoogdieren 
 

walrus   

Reptielen 
 

Dikkopschildpad, kemp’s zee-
schildpad,  lederschildpad, soepschilpad  

Bultrug,  gewone vinvis  
bruinvis dwergpotvis  

gladde slang   
gestreepte dolfijn, gewone 
dolfijn, gewone spitsdolfijn  

Sporenplanten 

geel schorpioenmos   grijze dolfijn   

tonghaarmuts   kleine zwaardwalvis   

kleine vlotvaren   narwal   

Vissen 
steur   orka   

houting   tuimelaar   

Weekdieren 
bataafse stroommossel   witflankdolfijn,  witsnuitdolfijn  

platte schijfhoren   noordse vinvis, potvis  

Zaadplanten 
 

liggende raket   butskop  

drijvende waterweegbree   dwergvinvis  

groenknolorchis   griend 

kruipend moerasscherm   spitsdolfijn van gray  

zomerschroeforchis   witte dolfijn  

Tabel B. Soorten die vallen onder artikel 3.5 (Habitatrichtlijn bijlage IV, Bern bijlage II, Bonn bijlage I). 
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Tabel C. “Overige Soorten” onderdeel A behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a.  

Soorten met een asterisk (*) zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen. Soorten met een dubbele asterisk (**) zijn in 
alle provincies, behalve Noord-Holland en Noord-Brabant, vrijgesteld. In Limburg is daarnaast de molmuis vrijgesteld, in 
Friesland de steenmarter en in Noord-Brabant het wild zwijn. 
 

Tabel D. “Overige Soorten” onderdeel B behorend bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel c. 

Zoogdieren 
Aardmuis* 
Boommarter 
Bosmuis* 
Bunzing** 
Damhert 
Das 
Dwergmuis* 
Dwergspitsmuis* 
Edelhert 
Eekhoorn 
Egel* 
Eikelmuis 
Gewone bosspitsmuis* 
Gewone zeehond 
Grote bosmuis 
Grijze zeehond 
Haas* 
Hermelijn** 
Huisspitsmuis* 
Konijn* 
Molmuis 
Ondergrondse woelmuis* 
Ree* 
Rosse woelmuis* 
Steenmarter 
Tweekleurige bosspitsmuis* 
Veldmuis* 
Veldspitsmuis 
Vos* 

Waterspitsmuis  
Wezel** 
Wild zwijn 
Woelrat* 

Amfibieën 
Alpenwatersalamander 
Bruine kikker* 
Gewone pad* 
Kleine watersalamander* 
Meerkikker* 
Middelste groene kikker* 
Vinpootsalamander 
Vuursalamander 

Reptielen 
Adder 
Hazelworm 
Levendbarende hagedis 

Ringslang 
Vissen 

Beekdonderpad 
Beekprik 
Elrits 
Europese rivierkreeft 
Gestippelde alver 
Grote modderkruiper 
Kwabaal 

Dagvlinders 
Aardbeivlinder 
Bosparelmoervlinder 
Bruin dikkopje 
Bruine eikenpage 

Donker pimpernelblauwtje 
Duinparelmoervlinder 
Gentiaanblauwtje 
Grote parelmoervlinder 
Grote vos 
Grote vuurvlinder 
Grote weerschijnvlinder 
Iepenpage 
Kleine heivlinder 
Kleine ijsvogelvlinder 
Kommavlinder 
Pimpernelblauwtje 
Sleedoornpage 
Spiegeldikkopje 
Veenbesblauwtje 
Veenbesparelmoervlinder 
Veenhooibeestje 
Veldparelmoervlinder 
Zilveren maan 

Libellen 
Beekkrombout 
Bosbeekjuffer 
Donkere waterjuffer 
Gevlekte glanslibel 
Gewone bronlibel 
Hoogveenglanslibel 
Kempense heidelibel 
Speerwaterjuffer 

Kevers 
Vliegend hert 

Planten 
Akkerboterbloem 
Akkerdoornzaad 
Akkerogentroost 
Beklierde ogentroost 
Berggamander 
Bergnachtorchis 
Blaasvaren 
Blauw guichelheil 
Bokkenorchis 
Bosboterbloem 
Bosdravik 
Brave hendrik 
Brede wolfsmelk 
Breed wollegras 
Bruinrode wespenorchis 
Dennenorchis 
Dreps 
Echte gamander 
Franjegentiaan 
Geelgroene wespenorchis 
Geplooide vrouwenmantel 
Getande veldsla 
Gevlekt zonneroosje 
Glad biggenkruid 
Gladde zegge 

Groene nachtorchis 
Groensteel 
Groot spiegelklokje 
Grote bosaardbei 
Grote leeuwenklauw 
Honingorchis 
Kalkboterbloem 
Kalketrip 
Karthuizeranjer 
Karwijselie 
Kleine ereprijs 
Kleine Schorseneer 
Kleine wolfsmelk 
Kluwenklokje 
Knollathyrus 
Knolspirea 
Korensla 
Kranskarwij 
Kruiptijm 
Lange zonnedauw 
Liggende ereprijs 
Moerasgamander 
Muurbloem 
Naakte lathyrus 
Naaldenkervel 
Pijlscheefkalk 

Roggelelie 
Rood peperboompje 
Rozenkransje 
Ruw parelzaad 
Scherpkruid 
Schubvaren 
Schubzegge 
Smalle raai 
Spits havikskruid 
Steenbraam 
Stijve wolfsmelk 
Stofzaad 
Tengere distel 
Tengere veldmuur 
Trosgamander 
Veenbloembies 
Vliegenorchis 
Vroege ereprijs 
Wilde averuit 
Wilde ridderspoor 
Wilde weit 
Wolfskers 
Zandwolfsmelk 
Zinkviooltje 
Zweedse kornoelje 
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Zorgplicht 
In de Wet natuurbescherming is in artikel 1.11 de zorgplicht opgenomen. In het tekstkader 
hieronder staat het wetsartikel uitgeschreven.  
 

 
 
De 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. 
 

Vrijstellingen  
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de 
verbodsbepalingen in de Wnb. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of 
ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied en de 
provincie waarin de activiteit plaatsvindt. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes 
onderscheiden.  
 

Provinciale Vrijstelling Nationale soorten (‘andere soorten’).  
Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor 
een deel van deze soorten vrijstelling is verleend. Het Rijk heeft ook een vrijstelling gemaakt voor 
projecten die vallen onder hun bevoegdheid (projecten van nationaal belang). Zoals ook te 
herleiden is uit de tabel (tabellen A en B), hangt het per provincie af welke soort is vrijgesteld van 
de verbodsbepalingen in artikel 3.10, ook de grond waarvoor een vrijstelling geldt kan ook 
variëren tussen provincies.. 
 
Indien de Nationale soorten niet zijn vrijgesteld en daarmee het voornemen de gestelde 
verboden in artikel 3.10 overtreedt, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de provincie 
waarin het voornemen plaatsvindt. 
 

Artikel 1.11  

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere 

nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe 

leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen 

kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal 

natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:  

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of  

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk 

beperkt of ongedaan maakt.  

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met 

het bij of krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde.  
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Ontheffingen 
Indien een soort niet onder een vrijstelling valt of niet gewerkt kan worden volgens een 
gedragscode, dient er een ontheffing te worden aangevraagd. Deze moet ingediend worden bij 
het bevoegd gezag. Dit is de provincie waarin de activiteit plaatsvindt.  
 
Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst aan drie criteria: 

1. Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; 
2. De activiteit leidt niet tot verslechtering van de staat van instandhouding; en 
3. Er is sprake van een in de wet genoemd belang. 

 
In tabel E worden de belangen waaronder een ontheffing kan worden aangevraagd, opgesomd. 
Let daarbij op dat er voor Nationale soorten (‘andere soorten’) meer ontheffingsgronden 
beschikbaar zijn dan voor de beschermde soorten onder artikel 3.1 en 3.5. Indien de activiteit 
bestaat uit een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling zou alleen een ontheffing afgegeven kunnen 
worden voor Nationale soorten. Mochten desondanks soorten uit de Vogel- en/of 
Habitatrichtlijn, Bern en Bonn voorkomen bij ruimtelijke ontwikkelingen, dan kunnen 
mitigerende maatregelen worden opgesteld. Er kan dan voor de zekerheid een ontheffing 
worden aangevraagd om de mitigerende maatregelen goed te keuren. 
 
Tabel E. Ontheffingsgronden waarop een ontheffing verleend mag worden per categorie 
(artikel 3.1, 3.5 en 3.10). 

Ontheffingsgronden Artikel 3.1 Artikel 3.5 Artikel  3.10 

Soorten  van 
de 
Vogelrichtlijn 
 

Soorten van de 
Habitatrichtlijn, 
Bonn & Bern 

Andere 
soorten 

1 Er bestaat geen andere bevredigende 
oplossing 

X X X 

2 Leiden niet tot verslechtering van de 
staat van instandhouding  

X X X 

3 Opsomming van:  
volksgezondheid en openbare veiligheid 

X X X 

veiligheid van luchtverkeer X Nee X 

ter voorkoming van schade aan 
gewassen, vee, bossen, visserij  

X X X 

ter bescherming van Flora en Fauna X X X 

voor onderzoek, onderwijs, uitzetten en 
herinvoeren van soorten / teelt 

X X X 

dwingende reden van groot openbaar 
belang, met inbegrip van sociale of 
economische aard en met inbegrip van 
voor milieuwezenlijke gunstige effecten 

Nee X X 

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling Nee Nee X 

schade en overlast, ter beperking omvang 
populatie, ter bestrijding van lijden en 
ziekte, bestendig beheer en onderhoud, 
algemeen belang 

Nee Nee 3.10 2a-g 
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Procedure ontheffingsaanvraag 
Voor Nationale soorten (‘andere soorten’) welke zijn opgenomen in de provinciale vrijstellingen 
geldt een vrijstelling. Dit betekent dat u geen ontheffing van de Wet natuurbescherming hoeft 
aan te vragen, maar u wel de zorgplicht moet nakomen. Voor Nationale soorten die niet zijn 
vrijgesteld, dient u een ontheffing beschermde soorten aan te vragen of te werken conform een 
gedragscode.  
 
Voor soorten van de Vogel- en Habitatrichtlijn, Conventie van Bern en Conventie van Bonn geldt 
dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft 
geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar 
uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. Indien u niet kunt 
werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende 
maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing beschermde soorten aan te vragen. Wilt u zeker 
weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? 
Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te keuren. 
 
Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden 
aangevraagd bij het bevoegd gezag. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten 
welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen. 
Het bevoegd gezag zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan waarin de 
aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ 
(vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is wanneer men zich 
bij de uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.  

 
Overgangsrecht 
In het Besluit natuurbescherming is opgenomen dat de ontheffingen afgegeven onder het oude 
recht, gelden als ontheffingen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven dezelfde 
voorschriften, beperkingen en voorwaarden gelden. Dit geldt eveneens voor 
omgevingsvergunningen en vvgb’s.  
 
Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wnb zullen de onafgeronde ontheffing aanvragen, 
ingediend vóór inwerkingtreding, conform de nieuwe wet worden behandeld. Ontheffing 
aanvragen van voor de inwerkingtreding zullen worden afgehandeld door RVO. Aanvragen die 
later ingediend worden zullen afgehandeld worden door de provincies (of het Rijk).  
De gedragscodes worden verlengd tot het moment van in werking treden van de Wet 
natuurbescherming en de nieuwe gedragscodes definitief zijn goedgekeurd. 
 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN). 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2013 is het natuurbeleid 
gedecentraliseerd naar de provincies. In hetzelfde jaar hebben de twaalf provincies met de 
staatssecretaris van het ministerie van EZ definitieve afspraken gemaakt in het Natuurpact. In 
2014 werd de term ‘EHS’ vervangen door ‘NNN’. 
 
Dit beleid blijkt noodzakelijk te zijn doordat de Nederlandse natuur steeds meer onder druk 
staat, bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel 
Nederlanders de wens om natuurgebieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt 
ruimte voor recreatie.  
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De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en 
verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar 
worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).  
 
Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk 
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat 
natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de 
Nederlandse natuur. Het NNN bestaat uit:  
- bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde 

robuuste verbindingen;  
- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);  
- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).  
 
Het NNN is een plan in uitvoering. De doelstelling van het Natuurpact is om 80.000 hectare 
nieuwe natuur in te richten vóór 2027. 
 

Natura 2000-gebieden 
In de Wnb zijn bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn verwerkt. De 
Europese richtlijnen verplichten de lidstaten gebieden aan te wijzen met speciale 
beschermingszones (de Natura 2000-gebieden). Het doel hiervan is om de aangewezen 
habitattypes en habitats van soorten in een gunstige staat van instandhouding te behouden of te 
herstellen.  
 
De lidstaten moeten maatregelen treffen om de kwaliteit van deze habitats en habitats van 
soorten niet te laten verslechteren of te voorkomen dat er geen storende factoren optreden voor 
de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen.  
 
Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een 
vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten 
die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de 
vergunningen, maar soms doet het Ministerie van Economische Zaken dit.  
 

Bestaand gebruik 
Voor handelingen die op 31 maart 2010 bekend waren bij het gevoegd gezag en die sinds deze 
datum niet meer in betekenende mate zijn gewijzigd is het niet meer noodzakelijk om een 
vergunning aan te vragen. Deze datum kan van een later tijdstip zijn indien een Natura 2000-
gebied na 31 maart 2010 is aangewezen als beschermd gebied. Zie ook artikel 2.9 lid 2. 
 

Overgangsrecht 
In artikel 9.4 van de Wet natuurbescherming is opgenomen dat de vergunningen afgegeven 
onder het oude recht, gelden als vergunningen onder de Wet natuurbescherming. Daarbij blijven 
dezelfde voorschriften gelden. Dit geldt eveneens voor omgevingsvergunningen en vvgb’s.  
 
Het volgende schema toont de vergunningprocedure in het kader van de 
Natuurbeschermingswet. Een Voortoets geeft aan of er wel of geen (negatieve) negatieve 
effecten zijn te verwachten. Zijn er geen negatieve effecten te verwachten, dan hoeft er geen 
vergunning beschermde gebieden aangevraagd te worden. Indien er kans is op negatieve 
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effecten, kan een habitattoet een verdiepingsslag geven om aan te tonen hoe groot deze 
negatieve effecten zijn. Mocht er kans zijn op significant negatieve effecten, is het mogelijk om 
een ADC-toets uit te voeren. Wordt er voldaan aan de eisen, dan kan er een vergunning worden 
afgegeven met voorschriften en beperkingen. 
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Advies Vrijgeven. 

 

 

 

Vervolgtraject Geen. 

 

Archeologisch Advies 

 

1. Bestaande situatie en voorgenomen ingrepen 

Op verzoek van de gemeente Koggenland (contactpersoon dhr. R. Beugels) is gekeken naar het aspect 

archeologie met betrekking tot de realisatie van een zonnepark in Oudendijk, gemeente Koggenland. 

 

Het plangebied ligt tussen de provinciale weg (N247) en de A7, ten noorden van de Dorpsweg. Het 

betreft een terrein van in totaal 22 hectare, waarop ongeveer 60.000 zonnepanelen komen te staan. De 

panelen komen op stellages, welke met palen in de grond zullen worden verankerd. De palen hebben 

een diameter van 7 cm en worden tot een diepte van ca. 1,15 meter onder maaiveld in de bodem 

geplaatst. De palen worden in een grid geplaatst van 3,2 bij 3 meter, met een afstand van 1,8 meter 

tussen elke rij stellages. De bodemverstoring tijdens de realisatie van het zonnepark zal minimaal zijn. 

 

2. Beleidskaart Archeologie 

In 2012 is door de gemeenteraad van Koggenland de gemeentelijke archeologische beleidskaart 

vastgesteld. Deze archeologische kaart is in 2012 vervaardigd door Archeologie West-Friesland.
1
 Op 

deze kaart is aangegeven waar de bekende archeologische waarden zich bevinden en welke 

archeologische verwachtingen er zijn. De waarden en verwachtingen zijn gecombineerd met een 

beleidsadvies per zone. 

 

Op de Beleidskaart Archeologie van de gemeente Koggenland (afb. 2) valt het plangebied binnen een 

zone waar het aspect archeologie dient te worden meegewogen bij plannen van 20.000 m
2
 en groter en 

dieper dan 40 cm beneden maaiveld. Alhoewel het plangebied een omvang van 22 hectare betreft en 

hiermee de vrijstellingsgrens overschrijdt, blijft de bodemingreep beperkt. Binnen het plangebied geldt 

daarbij ook een zeer lage verwachting voor archeologische vindplaatsen uit alle perioden. 

 

 

                                                 
1
 Gemeente Koggenland 2012. 
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Afbeelding 1. De locatie van het plangebied voor het zonnepark in Oudendijk (zwarte stippellijn) op een 

luchtfoto. 

 

Afbeelding 2. De locatie van het plangebied voor het zonnepark in Oudendijk (zwarte stippellijn) op de 

Beleidskaart Archeologie van de gemeente Koggenland. 
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3. Conclusie & advies 

Gezien de beperkte bodemingreep ten behoeve van de realisatie van het zonnepark en de zeer lage 

verwachting voor archeologische vindplaatsen uit alle perioden is, indien de (grondroerende) plannen 

ongewijzigd blijven, nader archeologisch onderzoek in het kader van de Archeologische 

Monumentenzorg niet noodzakelijk. Archeologie West-Friesland adviseert de voorgenomen ingrepen 

vrij te geven met betrekking tot het aspect archeologie.  

 

4. Bronnen 

Archis 3.0 

 

Gemeente Koggenland, 2012. Beleidskaart Archeologie (vastgesteld door de gemeenteraad in 2012).  

 

Westfries Archief 

 

5. Geldigheid 

Indien de (bodemroerende) plannen voor dit project worden gewijzigd na advisering, dan dienen de 

nieuwe plannen te worden voorgelegd aan Archeologie West-Friesland, zodat deze opnieuw kunnen 

worden beoordeeld. Het voorgaande advies vervalt daarmee. 

 

Deze archeologische quickscan heeft een geldigheid van 2 jaar. Na verloop van deze periode wordt het 

advies ongeldig en dient bij ontwikkelingen een nieuw archeologisch advies te worden aangevraagd. Dit 

geldt ook voor ongewijzigde bouwplannen. 

 

Bovenstaand archeologisch advies is daarmee geldig tot:           22-05-2019 
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In opdracht van Nuon Wind in Amsterdam, is het effect beoordeeld van het te realiseren zonnepark 

Oudendijk op de geluidoverdracht van het bestaande windpark Oudendijk en van de nabijgelegen 

snelweg. Doel van de beoordeling is te bepalen of het zonnepark effect heeft op de geluid-

overdracht en of dit leidt tot een relevante toename van de geluidbelasting voor de omwonenden. 

 

Situatie 

Het zonnepark Oudendijk is geprojecteerd direct ten westen van de Provinciale weg N247 tussen 

de Dorpsweg (langs de Beemsteruitwatering) en de Waterling. Ten westen ligt de Rijksweg A7. 

 

Het park bestaat uit panelen met een hellingshoek van 15 graden pal op het zuiden. De panelen 

zijn opgesteld op frame met een hoogte van 0,5 meter tot 1,4 meter. Het park heeft een 

oppervlakte van circa 19 ha (190.000 m2). Het zonnepark bevindt zich tussen het windpark 

Oudendijk bestaande uit zes turbines in een clusteropstelling met een ashoogte van 59 meter en 

een rotordiameter van 48 meter. Bij het zonnepark wordt een aardenwal van 1,5 meter hoogte 

gerealiseerd. 

 

Ten zuiden van het park, langs de Beemsteruitwatering bevinden zich woonbestemmingen. De 

mogelijkheid bestaat dat de geluidoverdracht van de windturbines naar de woningen of van de 

Rijksweg A7 naar de woning beïnvloed wordt door het zonnepark. 

 

Kwalitatieve bespreking 

De geluidoverdracht van een geluidbron naar een woning wordt beïnvloed door de objecten en de 

bodem in de nabijheid van de geluidbron, in de nabijheid van de woning en in de nabijheid van de 

overdrachtsweg. 

 
Hierbij speelt het volgende een rol: 

- Objecten kunnen geluid afschermen. Dit is het geval als een object (bijvoorbeeld een wal of 

een gebouw) de zichtlijn doorbreekt tussen geluidbron en beoordelingspunt. Door de lage 

hoogte van het zonnepark is dit niet van invloed bij het windturbinegeluid. Voor het verkeers-

geluid is dit eveneens niet van invloed: alhoewel de hoogte van de geluidbron lager kan zijn 

dan het zonnepark, is de hoogte van het beoordelingspunt (1,5 meter of hoger) dat niet.  

  

http://www.lbpsight.nl/
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Ook is de hoogte van het zonnepark dermate laag dat deze het verkeersgeluid niet zal 

afschermen, zie ook figuur 1. Het effect van afscherming is dus verwaarloosbaar. Dit geldt 

ook voor de aardenwal. 

 

 
Figuur 1 

Geluid buigt met meewind naar beneden waardoor afscherming pas optreedt als het object 

relevant hoger is dan de geluidbron of de woning. Zelfs bij wegverkeer zal door de lage hoogte van 

de zonnepanelen geen afscherming plaatsvinden. 

 

- Objecten kunnen geluid reflecteren. Dit is het geval als een reflecterend object (bijvoorbeeld 

een gebouw of een niet-absorberend geluidscherm) zodanig is opgesteld dat een 

beoordelingspunt niet alleen direct wordt geluidbelast door de geluidbron, maar ook indirect 

door een reflectie. In principe zou dit hier kunnen optreden: geluid van een windturbine kan 

reflecteren in de zonnepanelen en daardoor de woningen extra geluidbelasten. Ook voor weg-

verkeer is dit niet geheel ondenkbaar. 

 

 
Figuur 2 

Mogelijke reflectie (rode pijlen) van windturbinegeluid in schuin staand zonnepaneel. 
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- De bodem absorbeert of reflecteert geluid. In het algemeen geldt dat gras geluid weinig 

reflecteert en water of harde oppervlakken geluid veel reflecteren. De zonnepanelen zullen 

geluid meer reflecteren ten opzichte van het bestaande gras. 

 
Figuur 3 

Reflectie tussen geluidbron en woning hangt af van de bodemgesteldheid: gras reflecteert bijna 

niet: zonnepanelen kunnen wel reflecteren. 

 

Kwantitatieve beoordeling 

Voor de berekening van geluid van wegverkeer en windturbines zijn wettelijk voorgeschreven 

methodes beschikbaar. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de bodemeffecten en reflectie 

tegen objecten maar niet met de bijzondere vorm van een zonnepark. Bij de reflectie tegen 

objecten wordt namelijk in de rekenmethode uitgegaan van verticale wanden (niet van hellende 

oppervlakken) en bij de reflectie tegen de bodem wordt uitgegaan van een vlakke bodem. Het 

effect van het zonnepark kan daarom niet nauwkeurig met de wettelijk voorgeschreven methode 

worden berekend. 

 

Om de mate van invloed te bepalen is een berekening gemaakt waarbij het zonnepark als volledig 

reflecterende bodem is gemodelleerd. Deze situatie is vergeleken met een bodem die praktisch 

geheel absorbeert. Deze berekening leidt tot een verschil in de orde van 0,5 dB voor verkeers-

geluid en 0,6 dB voor windturbinegeluid. 

 

In deze berekening is geen rekening gehouden met het feit dat de zonnepanelen onder een hoek 

staan. In werkelijkheid zal de reflectie tegen de bodem daardoor in een afwijkende richting worden 

gereflecteerd. Deze afwijking leidt tot de volgende effecten: 

- Het geluid kan worden afgebogen in de richting van een (andere) woning (zie figuur 2). Dit 

betekent dat de berekende 0,5 dB toename mogelijk bij andere woningen kan optreden (want 

het pad rechtdoor wordt dan niet gereflecteerd). De conclusie dat de toename in de orde van 

0,5 dB ligt, voor een willekeurige woning, wijzigt dus niet. 

- Het geluid kan omhoog of omlaag worden afgebogen (zie figuur 4). Hierdoor kan de invloed 

van bodemreflecties dichterbij (omlaag) of verder weg (omhoog) tot andere resultaten leiden. 

Dit is overigens hetzelfde effect als dat van sterkere of zwakkere wind. 

 

 
Figuur 4 

De schuine zonnepanelen kunnen de locatie waar de bodemreflectie optreedt beïnvloeden. 
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Dit laatste effect kan niet optreden bij het wegverkeer. De hoek van de zonnepanelen (15 graden) 

is namelijk groter dan de mogelijke invalhoek (ordegrootte van 4 graden) van het wegverkeers-

geluid. Dit betekent dat de zonnepanelen het geluid eerder zullen reduceren dan versterken. Voor 

de windturbines zal de hoek van inval wel tot reflectie kunnen leiden voor de zonnepanelen die 

binnen circa 300 meter staan van een windturbine. Dit effect kan het reflecterende effect van de 

bodem versterken doordat verschillende reflecties toevallig samenvallen. Om dit effect te 

kwantificeren wordt als worst-case aangenomen dat zowel volledige bodemreflectie optreedt als 

een aanvullende reflectie in een hellend paneel. De bodemreflectie wordt daarom twee maal 

meegenomen. Dit leidt tot een totale toename van 1,2 dB. Dit effect kan optreden bij de woningen 

pal ten zuiden van de oostelijke turbines. Voor de overige woningen is het effect kleiner dan 

0,5 dB. 

 

Conclusie 

Het reflecterend effect van de zonnepanelen is voor het wegverkeersgeluid lager dan 0,5 dB en 

daarmee volledig te verwaarlozen. Het effect op het windturbinegeluid zal voor de meeste 

woningen ook lager dan 0,5 dB zijn en daarmee te verwaarlozen. Alleen voor enkele woningen zou 

de toename meer dan 0,5 dB kunnen bedragen tot hoogstens 1,2 dB. Een dergelijke toename 

wordt in het algemeen als verwaarloosbaar geacht. Voor de menselijke waarneming ligt dit op de 

grens van mogelijke waarneming. 

 

 

LBP|SIGHT BV 

 
ir. M.T. (Mike) Dijkstra 
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Bijlage I Figuren 
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Figuur I.1 

Zonnepark (paarse vlakken). 
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Figuur I.2 

Locaties waar de toename van windturbinegeluid tussen 0,5 en 1,2 dB zou kunnen bedragen 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 

 
 
 
 


