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Actualisatie quick scan in verband met nieuwe Wet natuurbescherming.

INLEIDING
Men is voornemens om de gebouwen behorende bij Autobedrijf Tek op de hoek Diepeweg-Melkpad in
Hilversum te amoveren en op deze plek nieuwbouw te realiseren. Bij alle ruimtelijke ingrepen moet
rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden in en om het plangebied. Voordat
ruimtelijke ingrepen mogen plaatsvinden, dient eerst een onderzoek uitgevoerd te worden in het kader
van de Wet natuurbescherming en eventuele andere betrokken natuurregelgeving. Uit dit onderzoek moet
blijken of met de ingrepen negatieve effecten op beschermde gebieden en soorten te verwachten zijn en
of daarvoor respectievelijk een vergunning of ontheffing noodzakelijk is. In 2016 is reeds een quick scan
uitgevoerd om de aanwezige natuurwaarden in en om het plangebied te beoordelen. Dit onderzoek werd
uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1988 en Natuurnetwerk
Nederland. Voorliggende memo vormt een actualisatie van dit onderzoek in het kader van de nieuwe Wet
natuurbescherming.
Voor de effectenbeoordeling is geen veldbezoek op locatie uitgevoerd, het veldbezoek dat in 2016 voor de
quick scan flora- en faunawet is uitgevoerd volstaat hier. De effectbeoordeling is uitgevoerd op basis van
verspreidingsgegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (hierna NDFF) en het eerder verrichte
veldbezoek in het plangebied.
Het plangebied ligt in Hilversum (Provincie Noord-Holland). In de huidige situatie bevinden zich een
tweetal auto-/garagebedrijven met bijbehorende bebouwing. De bebouwing in het plangebied bestaat
hoofdzakelijk uit één bouwlaag, enkel de kantoorfunctie van de Nefkens Garage is gevestigd in een pand
bestaande uit twee bouwlagen (begane grond en een verdieping). Autobedrijf Tek is te bereiken via de
bebouwing met ‘onderdoorgang’ (en ‘showroom’) aan het Melkpad. In het plangebied is geen sprake van
openbaar groen. Het groen binnen het plangebied bestaat uit (geringe) privé beplanting. Aan de west- en
noordzijde wordt het plangebied geschieden van naastgelegen percelen door groene erfafscheiding.
Navolgende afbeelding geeft de globale begrenzing van het plangebied weer.

Links: topografische kaart met globale ligging van het plangebied (rood omcirkeld). Rechts: luchtfoto met globale
ligging van het plangebied (rood kader). Bron: Google Maps: Bewerking SAB.

GEBIEDSBESCHERMING
Op grond van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming kunnen natuurgebieden of andere gebieden die
belangrijk zijn voor flora en fauna door de Minister worden aangewezen ter uitvoering van de Vogelrichtlijn
en/of Habitatrichtlijngebied, de zogeheten Natura 2000-gebieden. Ook kan de Minister op grond van deze
wet in enkele specifieke gevallen bijzondere nationale natuurgebieden aanwijzen. De Wet
natuurbescherming draagt Gedeputeerde Staten daarnaast op, om in hun provincie te zorgen voor een
landelijk ecologisch netwerk, genaamd natuurnetwerk Nederland. De bescherming van dit natuurnetwerk
wordt geregeld bij provinciale verordening. Daarnaast kunnen provincies bij provinciale verordening
andere gebieden met bijzondere natuurwaarden beschermen, zoals belangrijke weidevogelgebieden of
ganzenfoerageergebied.
Voor wat betreft gebieden beschermd middels de voormalige Natuurbeschermingswet 1998 verandert er
niks wezenlijks in het kader van de Wet natuurbescherming, behalve dat de beschermingsstatus van
beschermde natuurmonumenten vervalt. De conclusie van de eerder verrichte quick scan –die luidt dat de
ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden geen gevolgen heeft voor de
haalbaarheid van het plan- blijft daarmee gehandhaafd.
Voor wat betreft gebieden beschermd middels het Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN) verandert er
niks wezenlijks in het kader van de Wet natuurbescherming. De conclusie van de eerder verrichte quick
scan –die luidt dat de ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN geen gevolgen heeft voor de
haalbaarheid van het plan- blijft daarmee gehandhaafd.

SOORTENBESCHERMING

Achtergrondinformatie
Hieronder volgt een beschrijving van de wijze waarop de bescherming van dier- en plantensoorten is
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geregeld in de Wet natuurbescherming.

Zorgplicht en verboden
Op basis van artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming geldt voor al de in het wild levende soorten altijd
de zorgplicht. Iedereen dient voldoende zorg in acht te nemen voor deze soorten en hun directe
leefomgeving. Dit houdt onder meer in dat men negatieve gevolgen voor aanwezige soorten zoveel
mogelijk beperkt door het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Naast
de zorgplicht is voor een aantal soorten door middel van verboden een aanvullend beschermingsregime
opgenomen. Er is een apart beschermingsregime voor vogelrichtlijnsoorten (artikelen 3.1-3.4), voor
habitatrichtlijnsoorten (artikelen 3.5-3.9) en voor andere soorten (artikelen 3.10 en 3.11).

Vogelrichtlijnsoorten
Voor ruimtelijke ingrepen zijn de volgende verboden relevant: het is verboden om van nature in Nederland
in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen, het is verboden opzettelijk nesten,
rustplaatsen en eieren van deze soorten te beschadigen of te vernielen of nesten van vogels weg te
nemen. Ook is het verboden deze soorten opzettelijk te storen wanneer dit van wezenlijke invloed is op de
staat van instandhouding van de soort.
De verboden in de wet zorgen voor een goede bescherming van nesten van alle in het wild levende
vogelsoorten tijdens het broedseizoen. Globaal loopt het broedseizoen van half maart tot half augustus,
maar ook de nesten van broedende vogels buiten deze periode zijn beschermd. Daarnaast zijn van een
aantal vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd, dus ook als ze niet als broedlocatie worden gebruikt.
Het betreft dan over het algemeen soorten die hun nest het gehele jaar als verblijfplaats gebruiken of
soorten die niet in staat zijn om een eigen nest te bouwen.

Habitatrichtlijnsoorten
Voor ruimtelijke ingrepen zijn de volgende verboden relevant: het is verboden om soorten van de
Habitatrichtlijn en van de verdragen van Bonn en Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk
te doden, te vangen of te verstoren, om eieren opzettelijk te vernielen, om voortplantings- of rustplaatsen
te beschadigen en om planten van de Habitatrichtlijn en van het verdrag van Bern opzettelijk te
ontwortelen of te vernielen.

Andere soorten
Naast de vogelrichtlijnsoorten en de habitatrichtlijnsoorten worden in de wet een aantal diersoorten en
plantensoorten beschermd. Voor deze soorten zijn bij ruimtelijke ingrepen de volgende verboden relevant:
het is verboden deze soorten opzettelijk te doden of te vangen, om de vaste voortplantings- of
rustplaatsen te beschadigen en om de plantensoorten opzettelijk te ontwortelen of te vernielen.

Opzetvereiste
Bij veel van de hierboven genoemde verboden is er sprake van een opzetvereiste. Zo is het verboden om
vogelnesten opzettelijk te beschadigen. In de wet wordt bij deze opzet uitgegaan van ‘voorwaardelijke
opzet’. Bij voorwaardelijke opzet is men zich bij het handelen bewust van de mogelijke negatieve
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consequenties, terwijl men de handeling toch uitvoert. Een voorbeeld van voorwaardelijke opzet is iemand
die in het voorjaar een boom omzaagt en daarbij ‘per ongeluk’ een vogelnest beschadigt. De persoon had
niet de opzet dit nest te beschadigen. Maar in de broedtijd van vogels is er wel een aanzienlijke kans dat
er in een boom een vogel nestelt. Er kan daarom toch sprake zijn van opzettelijke beschadiging van het
nest; voorwaardelijke opzet.

Vrijstelling, gedragscodes en ontheffing
Provinciale staten kunnen in een verordening een vrijstelling verlenen van de bovenstaande verboden. De
provincie Noord-Holland is voornemens voor een aantal algemeen voorkomende zoogdiersoorten en
amfibieën een vrijstelling te verlenen, voor handelingen die men verricht in het kader van ruimtelijke
inrichting en ontwikkeling en voor handelingen in het kader van bestendig beheer en onderhoud. Het
betreft de soorten aardmuis, bosmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, haas,
huisspitsmuis, konijn, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis,
vos, woelrat, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander, meerkikker, middelste groene kikker.
In december 2016 zal de provincie definitief beslissen welke soorten worden vrijgesteld. Bij het uitvoeren
van deze quick scan zijn wij er van uitgegaan dat de soorten waarvoor de provincie momenteel
voornemens is een vrijstelling te verlenen, inderdaad worden vrijgesteld.
Daarnaast zijn de eerder beschreven verboden niet van toepassing op handelingen die men uitvoert in het
kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud, wanneer men die
handelingen uitvoert conform een goedgekeurde gedragscode. Gedragscodes kunnen daarbij zowel
gebruikt worden voor de omgang met de vogelrichtlijnsoorten, de habitatrichtlijnsoorten als de andere
beschermde soorten. Wel geldt voor de vogelrichtlijnsoorten en de habitatrichtlijnsoorten de aanvullende
eis dat de handelingen die men uitvoert een wettelijk belang dienen uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.
Het gaat dan onder meer om handelingen in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of
ter bescherming van flora en fauna
Tot slot kunnen gedeputeerde staten, wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat, onder
bepaalde voorwaarde een ontheffing verlenen van de verboden. Ook hierbij geldt voor
vogelrichtlijnsoorten en habitatrichtlijnsoorten dat aan de handelingen die men verricht een wettelijk
belang van de Vogelrichtlijn respectievelijk de Habitatrichtlijn ten grondslag dient te liggen.

pagina 4 van 7

Effectbeoordeling
In navolgende paragrafen wordt per soortgroep beoordeeld of het eerder verrichte onderzoek in het kader
van de flora- en faunawet nog actueel is onder de nieuwe Wet natuurbescherming.
Vaatplanten
Volgens de verspreidingsgegevens van de NDFF komen in de buurt van het plangebied geen vaatplanten
voor met een strikte beschermingsstatus volgens de Wet natuurbescherming. Het veldbezoek gaf
daarnaast ook geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van beschermde vaatplanten. Op basis van de
aanwezige elementen in het plangebied, de ligging in de kern van Hilversum en de afwezigheid van
kalkrijke gronden en natuurlijke biotopen (zoals moerassen, hoog- of laagveengebieden en schrale
graslanden) is de aanwezigheid van strikt beschermde vaatplanten niet te verwachten. Negatieve effecten
van het plan op strikt beschermde vaatplanten zijn niet waarschijnlijk.
Grondgebonden zoogdieren
Naast de soorten die middels de flora- en faunawet beschermd waren, zijn ook de bunzing, hermelijn en
wezel beschermd in Noord-Holland middels de Wet natuurbescherming. Geen van deze soorten komt
volgens verspreidingsgegevens van de NDFF echter in de buurt van het plangebied voor. Op basis van het
veldbezoek wordt het voorkomen van deze soorten in het plangebied ook niet waarschijnlijk geacht.
Voor wat betreft grondgebonden zoogdieren verandert er derhalve niks aan de conclusie van de eerder
verrichte quick scan: negatieve effecten van het plan op beschermde grondgebonden zoogdieren worden
niet verwacht.
Vleermuizen
Voor wat betreft vleermuizen verandert er niks wezenlijks onder de wet Natuurbescherming. De conclusie
uit de eerder verrichte quick scan blijft daarmee gehandhaafd. Negatieve effecten van het plan op
vleermuizen worden niet verwacht.
Vogels
Het is verboden nesten van vogels te beschadigen. Daarnaast is verstoren van vogels verboden wanneer
dit van wezenlijke invloed is op de instandhouding van de betreffende vogelsoorten. In dit geval worden
er geen nesten van vogels in en rondom de bebouwing in het plangebied verwacht. Mocht er tijdens de
werkzaamheden echter toch een broedende vogel in het plangebied worden aangetroffen, dan mag dit
nest niet worden beschadigd of worden weggehaald. Vanwege de ligging van het plangebied in de kern
van Hilversum, de hoge mate van bedrijvigheid rond het plangebied en het ontbreken van groenstructuren
worden enkel zeer algemene vogelsoorten nabij het plangebied verwacht. Het is daardoor ook niet te
verwachten dat de werkzaamheden tot verstoring leidt die van wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van vogelsoorten rondom het plangebied. Negatieve effecten van het plan op vogels
worden daarom niet verwacht.
Reptielen
Voor wat betreft reptielen verandert er niks wezenlijks onder de Wet natuurbescherming. De conclusie uit
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de eerder verrichte quick scan blijft daarmee gehandhaafd. Reptielen worden niet in het plangebied
verwacht en negatieve effecten op deze soortgroep zijn daardoor niet te verwachten.
Amfibieën
Voor wat betreft amfibieën verandert er voor Noord-Holland niks wezenlijks onder de Wet
natuurbescherming. De conclusie uit de eerder verrichte quick scan blijft daarmee gehandhaafd. Strikt
beschermde amfibieën worden niet in het plangebied verwacht en negatieve effecten op deze soortgroep
zijn daardoor niet te verwachten.
Vissen
Binnen het plangebied is geen open water aanwezig. De aanwezigheid van strikt beschermde vissen is
daardoor uitgesloten.
Insecten en andere ongewervelden
Beschermde insectensoorten en andere beschermde ongewervelden eisen een zeer specifiek habitat. Deze
soorten komen in stabiele habitattypen voor zoals heiden en venen. In het betreffende plangebied is geen
sprake van een dergelijke stabiele leefomgeving en de juiste leefomstandigheden voor dergelijke soorten.
Beschermde insecten en andere ongewervelden zijn daarom niet te verwachten in het plangebied.

CONCLUSIE
Men is voornemens om de gebouwen behorende bij Autobedrijf Tek op de hoek Diepeweg-Melkpad in
Hilversum te slopen en op deze plek nieuwbouw te realiseren. In 2016 is reeds een quick scan uitgevoerd
om de aanwezige natuurwaarden in en om het plangebied te beoordelen. Dit onderzoek werd uitgevoerd
in het kader van de Flora- en faunawet. Deze memo vormt een actualisatie van dit onderzoek in het kader
van de nieuwe Wet natuurbescherming.
De conclusie van de eerder verrichte quick scan –die luidt dat de ligging van het plangebied ten opzichte
van Natura 2000-gebieden en het NNN geen gevolgen heeft voor de haalbaarheid van het plan- blijft
onveranderd onder de Wet natuurbescherming.
Inzake soortenbescherming worden strikt beschermde vaatplanten, grondgebonden zoogdieren,
vleermuizen, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, insecten en overige ongewervelden niet in het
plangebied verwacht. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht en de Wet natuurbescherming staat
de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg.

GERAADPLEEGDE LITERATUUR
SAB, 2016. Briefrapport flora en fauna Melkpad 6-10 te Hilversum. Project 150488. SAB, Arnhem.

pagina 6 van 7

Websites:


www.ravon.nl



www.ndff.nl



www.floron.nl



www.vleermuis.net



www.vogelbescherming.nl



www.rijksoverheid.nl



www.waarneming.nl



www.telmee.nl



www.utrecht.nl

pagina 7 van 7

