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1 Inleiding
Op de locatie Blekersveld in Bloemendaal worden op een grasveld mogelijk 50
tijdelijke woonunits geplaatst.
In dit kader dienen eventuele effecten van de werkzaamheden getoetst te worden
aan de natuurwetgeving.

Luchtfoto met daarop de ligging van de locatie
Groot Eco Advies heeft in opdracht van de gemeente Bloemendaal op 18 en 27
maart 2020 een veldbezoek afgelegd om de situatie ter plaatse te beoordelen. In
deze rapportage worden de resultaten van het veldbezoek weergegeven en de
eventuele effecten van de ruimtelijke ontwikkeling getoetst aan de
natuurwetgeving.

Toetsing Wet natuurbescherming
De toetsing in het kader van de Wet natuurbescherming heeft concreet de
volgende twee oogmerken:
• Aannemelijk maken dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000gebied niet worden aangetast. Het begrip ‘natuurlijke kenmerken’ moet
worden gerelateerd aan de instandhoudings-doelstellingen voor het
gebied: ze hebben te maken met de ecologische functies.
• Aannemelijk maken dat een verslechtering van de kwaliteit van de
natuurlijke habitats en de habitats van soorten, dan wel de verstoring van
soorten, niet optreedt.
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De Wet natuurbescherming beschermt ook een aantal aangewezen dier- en
plantensoorten. Bij ruimtelijke ingrepen dient te worden beoordeeld of er sprake
is van negatieve effecten op beschermde dier- en plantensoorten.

Toetsing NNN en weidevogelleefgebied
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van (inter-)
nationaal belangrijke, duurzaam te behouden ecosystemen. Voormalig
staatssecretaris Dijksma introduceerde in 2014 de term NatuurNetwerk Nederland
(NNN) om de term 'Ecologische Hoofdstructuur' (EHS) te vervangen.
De NNN-toetsing dient om vast te stellen of de plannen het ‘behoud, herstel en
ontwikkeling van de ‘wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS’ in de weg
staan. De toetsing heeft als oogmerk:
• Aannemelijk te maken dat geen significant negatief effect optreedt op deze
kenmerken. Belangrijke criteria waar deze toetsing op toespitst zijn
‘kwaliteit’, ‘areaal’ en ‘samenhang’ van het NNN-gebied.
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2 Natuurwetgeving en -beleid
Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In deze wet
zijn de oude Boswet, Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet
samengevoegd tot één natuurwet.
Uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde
dieren of planten, tenzij dit nadrukkelijk is toegestaan. In de praktijk betekent dit
dat bij een ruimtelijke ingreep of voorgenomen activiteit bekeken moet worden of
er sprake is van effecten of beschermde dieren en planten (soortenbescherming)
en in bepaalde gevallen op natuurgebieden (gebiedsbescherming).
Gebiedsbescherming
Ligt een locatie waar een ruimtelijke ingreep of voorgenomen activiteit plaats vindt
in of in de buurt van een Natura 2000 gebied dan is een toetsing in het kader van
de Wet natuurbescherming nodig. Afhankelijk van de aard van de activiteit en de
te beschermen waarden van (het) betreffende Natura 2000-gebied(en) dient
beoordeeld te worden of en welke effecten er (mogelijk) aanwezig zijn.
Soortbescherming
Om te bepalen of een ontheffing nodig is of dat er gebruik kan worden gemaakt
van een vrijstelling wordt het stappenschema op pagina 7 doorlopen.
Met de Wet natuurbescherming is de bevoegdheid voor het verlenen van
ontheffingen en vrijstellingen in principe bij de provincie komen te liggen.
Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet
natuurbescherming. Is er sprake van een locatie gebonden activiteit met gevolgen
voor wettelijk beschermde dier- en plantensoorten, moet ofwel een natuurtoets
deel uitmaken van de procedure bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning,
ofwel er wordt voorafgaand aan de activiteit apart een ontheffing aangevraagd.
Het is aan de gemeente om te beoordelen of de aanvraag voor een
omgevingsvergunning volledig is, of dat de aanvrager apart ontheffing heeft
aangevraagd. De provincie geeft op grond van de inhoudelijke toetsing al dan niet
een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af.
Beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes:
1. Soorten van de Vogelrichtlijn;
2. Soorten van de Habitatrichtlijn, het verdrag van Bern en het verdrag van Bonn;
3. Andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden.
Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten
voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels zijn beschermd.
Daarnaast zijn ongeveer 230 andere soorten beschermd.
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Stroomschema soortenbescherming
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Om af te wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet
aan drie criteria te worden voldaan:
1. Er is geen andere bevredigende oplossing voor de handeling;
2. Tegenover de afwijking van het verbod moet een in de wet genoemd belang
staan;
3. De ingreep doet geen afbreuk aan de instandhouding van de soort.
Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij
handelingen met gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten. In de wet zijn
vormen van vrijstelling opgenomen, zoals de gedragscode, een programmatische
aanpak of via de provinciale verordening.
Verbodsbepalingen
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3 Werkwijze
De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht door middel van een
bronnenstudie en een veldbezoek.

Bureaustudie
Voor de bureaustudie is gebruik gemaakt van landelijke, provinciale en (waar
mogelijk) regionale bronnen met betrekking tot de verspreiding van beschermde
planten en diersoorten.

Veldonderzoek
Het veldbezoek is op 18 en 27 maart 2020 door J. Groot uitgevoerd.
De weersomstandigheden tijdens beide bezoeken waren redelijk, droog, zonnig en
7 graden boven nul.
Het veldbezoek was verkennend van aard, waarbij op basis van de summiere
resultaten van de bureaustudie en de aanwezige terreintypen het voorkomen van
beschermde planten en diersoorten is vastgesteld, of op basis van jarenlange
velddeskundigheid is ingeschat.

9

4 Beschermde soorten en
effectbeoordeling
Voorgenomen werkzaamheden
• Het plaatsen van 50 tijdelijke woonunits.

4.1 Flora
Op de locatie zijn geen beschermde plantensoorten waargenomen. Voor
beschermde plantensoorten zijn op het grasveld en in de aangrenzende beplanting
geen geschikte groeiplaatsen aangetroffen. Wel werd op diverse plekken
Vingerhelmbloem, een soort die in de binnenduinrand voorkomt op buitenplaatsen
(stinsenmilieus).

4.2 Vogels
Op het grasveld worden geen broedende vogels verwacht. Het grasveld is omsloten
door beplanting, wat de locatie voor weidevogels te besloten maakt. In de
beplanting en plaatselijk aanwezige braamstruwelen zullen algemene
struweelvogels als Merel, Koolmees, Roodborst, Winterkoning en Heggemus
broeden. In een van de bomen is een Eksternest in gebruik. Eventueel verwijderen
van (delen van de beplanting dient buiten het broedseizoen plaats te vinden.
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Eksternest

Dicht braamstruweel aan de noordzijde
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4.3 Amfibieën, reptielen en vissen
Wateren ontbreken in het plangebied. Wel grenst de beplanting van de locatie aan
twee sloten. Effecten op amfibieën, reptielen en vissen zijn echter uit te sluiten.

4.4 Zoogdieren
De locatie is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Verblijfplaatsen in de
aangrenzende beplanting ontbreken. Geschikte holtes zijn afwezig. De vleermuizen
zullen bij voorkeur foerageren langs de randen van de beplanting.
Voor zoogdieren als Egel, Wezel en Hermelijn en beschermde muizensoorten zijn
op het grasveld en in de direct aangrenzende beplanting geen potenties aanwezig.
Daarnaast ligt de locatie in sterk verstedelijkt gebied. Effecten op deze soorten zijn
dan ook niet aan de orde.

4.5 Ongewervelden
Voor ongewervelden als beschermde vlinders en libellen ontbreekt geschikt
leefgebied.
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5 Gebiedsbescherming
Het plangebied ligt op 550 meter van het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid
en 200 meter van delen van het NatuurNetwerk Nederland. Weidevogelleefgebied
is in de ruime omgeving niet aanwezig.
Gezien de aard van de werkzaamheden, de bestaande staat en gebruik van de
locatie en de ligging ten opzichte van het betrokken Natura 2000-gebied en NNNgebied zijn significante negatieve effecten als verstoring, geluid en licht op
voorhand uit te sluiten.
Stikstofdepositie
Het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid is een Natura 2000-gebied met
stikstofgevoelige habitattypen. In dit kader wordt een een afzonderlijke
stikstofberekening uitgevoerd. De berekening wordt in een afzonderlijk rapportage
vastegelegd.

Ligging van de locatie (blauwe stip) ten opzichte van de Natura 2000-gebied
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Ligging van de locatie (blauwe stip) ten opzichte van de NNN-gebieden
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6 Conclusies
Beschermde soorten
Op basis van deze quickscan wordt geconstateerd dat de locatie geen potenties
voor beschermde soorten. Er is geen nader veldonderzoek nodig.

Gebiedsbescherming
Gebiedsbescherming in het kader Natura 2000 en NNN is niet aan de orde. Een
voortoets is niet nodig.
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