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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2017.02 Aanvraaggegevens

Aanvraagnummer 3379751

Aanvraagnaam WP DDM-OM Oostermoer UMD3 kapvergunning

Uw referentiecode 715012

Ingediend op 20-12-2017

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Kapvergunning 4 bomen in het kader van aanleg windpark
De Drentse Monden en Oostermoer

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen geen - aanvraag is compleet

Bijlagen n.v.t. of al bekend geen - aanvraag is compleet

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Aa en Hunze

Bezoekadres: Spiekersteeg 1
9461 BH  Gieten

Postadres: Postbus 93
9460 AB  Gieten

Telefoonnummer: 140592

Faxnummer: 0592267799

E-mailadres: gemeente@aaenhunze.nl

Website: www.aaenhunze.nl

Contactpersoon: CP van Aa en Hunze
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

• Kappen

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2017.02 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 58385371

Vestigingsnummer 000027727033

Statutaire naam Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.

Handelsnaam Windpark Oostermoer

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels -

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9658 PH

Huisnummer 61

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Dorpsstraat

Woonplaats Eexterveen

4 Correspondentieadres

Adres Dorpsstraat 61

9658 PH Eexterveen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

+316 

-
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Formulierversie
2017.02 Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 08156154

Vestigingsnummer 000017968313

Statutaire naam Pondera Consult B.V.

Handelsnaam Pondera Consult

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters JFW

Voorvoegsels -

Achternaam Rijntalder

Functie Directeur

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 7556 PE

Huisnummer 49

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Welbergweg

Woonplaats Hengelo

4 Correspondentieadres

Postbus 579

Postcode 7550 AN

Plaats Hengelo

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

-
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6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Formulierversie
2017.02 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Aa en Hunze

Kadastrale gemeente Gieten

Kadastrale sectie K

Kadastraal perceelnummer 142

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag Zie bijlage 1

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie Zie bijlage 1
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Formulierversie
2017.02 Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen? Kappen
Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

4

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

Eik, zie bijlage 1

Beschrijf per houtopstand de
locatie op het voor-, zij-, of
achtererf.

zie bijlage 1

Geef per houtopstand de diameter
van de stam in centimeter,
gemeten op 1,30 m boven het
maaiveld.

zie bijlage 1

Beschrijf per houtopstand of er een
mogelijkheid is tot herbeplanten
en, zo ja, of u dat van plan bent.
Geef in het geval van herbeplanten
aan op welke locatie en met welke
soorten u dat wilt gaan doen.

zie bijlage 1

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

zie bijlage 1

2 Gemeentespecifieke vragen

Waarom wilt u de boom/bomen
kappen?

zie bijlage 1

Bent u van plan een vervangende
boom/bomen te planten?

zie bijlage 1
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Formulierversie
2017.02 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

bijlage_1_Toelichting_ka-
pvergunnimg

Bijlage 1 Toelichting
kapvergunning WP
OM.pdf

Anders 2017-12-20 In
behandeling

Bijlage_2_Machtigingsfor-
mulier

Bijlage 2
Machtigingsformulie-
r.pdf

Anders 2017-12-20 In
behandeling

Bijlage_3_-_Uittrek-
sel_KvK

Bijlage 3 - Uittreksel
KvK.pdf

Anders 2017-12-20 In
behandeling

Bijlage_4_-_Toetsin-
g_Wet_nb

Bijlage 4 - Toetsing
Wet natuurbescherm-
ing.pdf

Anders 2017-12-20 In
behandeling

Bijlage_5_-_Aanvraa-
g_ontheffing_Wnb

Bijlage 5 - Aanvraag
ontheffing Wnb.pdf

Anders 2017-12-20 In
behandeling

Bijlage_A0_-_Aanvul-
ling_WP_OOM_kap

Bijlage A0 -
Aanvulling WP OOM
kap.pdf

Anders 2018-05-01 Aanvulling

Bijlage_A1_-_Ontvan-
gstbevestiging_Wnb

Bijlage A1 -
Ontvangstbevestiging
Wnb.pdf

Anders 2018-05-01 Aanvulling
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Formulierversie
2017.02 Kosten

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

500
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Documenttitel Bijlage 1 
Aanvraag omgevingsvergunning kap windpark DDM-
OM deelgebied Oostermoer 

Soort document Definitief 

  
Datum 20 december 2017 
  
Projectnummer 715012 

  
Opdrachtgever Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. 

  
Auteur 
 
Vrijgave 

Jan-Willem Broersma, Pondera Consult 
 
Dion Oude Lansink , Pondera Consult 
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TOELICHTING OP DE AANVRAAG 

Inleiding 

Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. ontwikkelt binnen het Windpark ‘De Drentse Monden – 

Oostermoer’ (verder Windpark DDM-OM genoemd), deelgebied Windpark Oostermoer (verder 

Windpark Oostermoer genoemd). Windpark Oostermoer, gelegen tussen de provinciegrens met 

Groningen en de Hondsrug, bestaat uit 16 windturbines. 

In onderstaande Figuur 1.1 is een overzichtskaart opgenomen van het Windpark DDM-OM en 

de verschillende windparken die hier onderdeel van uitmaken. De roze gemarkeerde 

windturbinepositie betreft het windpark Oostermoer, waarvoor met onderhavige aanvraag een 

omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De overige drie windparken betreffen zelfstandige 

inrichtingen waarvoor separate vergunningsaanvragen voor een omgevingsvergunning zijn dan 

wel worden ingediend door de betreffende initiatiefnemers. Deze windparken vallen derhalve 

buiten de scope van onderhavige vergunningsaanvraag. 

Ten behoeve van de realisatie en exploitatie van Windpark Oostermoer moeten naast de bouw 

van de reeds vergunde windturbines nog diverse andere activiteiten plaatsvinden. Voorliggende 

aanvraag heeft betrekking op de kap van vier bomen. 
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Figuur 1.1 Overzichtskaart windpark DDM-OM 
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 Rijkscoördinatieregeling 

In artikel 9 b, eerste lid onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de 

besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet 

ruimtelijke ordening van toepassing is. Dit omdat het  totale project Windpark DDM-OM een  

capaciteit heeft van meer dan 100 MW opgesteld vermogen. 

 

Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor het Windpark DDM-OM 

gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door het 

ministerie van Economische Zaken (EZ).  

 

Het Rijksinpassingsplan (RIP) voor het volledige Windpark DDM-OM en hiermee Windpark 

Oostermoer is op 22-09-2016 vastgesteld. Er is geen sprake van voorlopige voorzieningen. Het 

RIP is derhalve in werking getreden. Gecoördineerd met het Rijksinpassingsplan zijn de voor 

Windpark Oostermoer benodigde omgevingsvergunning bouw (artikel 2.1 onder a Wabo) en 

milieu (artikel 2.1 onder e Wabo) en Natuurbeschermingswetvergunning verleend. 

 

Voor de thans aan te vragen omgevingsvergunning is eveneens een besluit nodig voor het 

Windpark DDM-OM. Daarom is ook op dit besluit de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.  

 

 Aan te vragen omgevingsvergunning  

Met onderhavige aanvraag vraagt Windpark Oostermoer Exploitatie B.V, 

omgevingsvergunningen aan voor de kap van vier bomen op basis van artikel 2.1, lid 1, 

onderdeel g vereist in combinatie met art. 4:11 van de APV gemeente Aa en Hunze. 

Bevoegd gezag 

De gemeente Aa en Hunze is het bevoegd gezag voor het verlenen van de 

omgevingsvergunning. Op de aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure conform 

afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (Awb).  

Procedure 

Op de aanvraag is de uitgebreide voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht van toepassing (Awb). In onderstaand Figuur 1.2 is een 

visualisatie van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Awb opgenomen. In eerste 

instantie zal op het aanvraagformulier van voorliggende aanvraag aangegeven staan dat er 

Leeswijzer 

Dit document volgt de opbouw van het formulier van het Omgevingsloket. In deze 

‘Bijlage 1’ van het formulier wordt in hoofdstuk 1 ingegaan op het algemene deel 

van de aanvraag en bevat dit hoofdstuk tevens de informatie over aanvrager en 

indiener. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 de locaties beschreven waarvoor een 

vergunning wordt aangevraagd. In hoofdstuk 3 wordt de aanvraag inhoudelijk toegelicht. 
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sprake is van de reguliere procedure. Dit is automatisch ingevuld door het Omgevingsloket 

Online, maar zal niet de te hanteren procedure zijn.    

Figuur 1.2: Visualisatie vergunningprocedure 
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Gegevens initiatiefnemer 

In onderstaande Tabel 1.1 worden de gegevens van de initiatiefnemer weergegeven. De 

initiatiefnemer is gelijk aan de aanvrager van de omgevingsvergunning.  

Tabel 1.1 Gegevens initiatiefnemer 

Gegevens 

Bedrijfsgegevens 

Statutaire naam Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. 

Handelsnaam Windpark Oostermoer 

KvK-nummer 58385371 

Vestigingsnummer 000027727033 

Vestigingsadres 

Postcode 9658 PH 

Huisnummer 61 

Straatnaam Dorpsstraat 

Woonplaats Eexterveen 

Contactpersoon 

Voorletters  . 

Achternaam   

Functie Projectleider 

Geslacht   

Telefoonnummer +316  

E-mail   

De initiatiefnemer wordt bijgestaan door een adviesbureau. De aangegeven tekengemachtigde 

van het adviesbureau in onderstaande Tabel 1.2 is gemachtigd voor het indienen van de 

omgevingsvergunning. De machtiging is ingediend samen met de aanvraag (bijlage 2) . 

Tabel 1.2 Gegevens adviseur 

Gegevens 

Statutaire-/handelsnaam Pondera Consult BV 

KvK 08156154 

Vestigingsnummer 000017968313 

Vestigingsadres Welbergweg 49, 7556 PE Hengelo (OV) 

Postadres Postbus 579, 7550 AN  Hengelo (OV) 

Tekengemachtigde J.F.W. Rijntalder 

Functie Directeur 

Geslacht Man 
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Telefoon  

E-mail  

Dion Oude Lansink van Pondera Consult is contactpersoon voor de aanvraag. De gegevens 

van de heer Oude Lansink zijn in Tabel 1.3 opgenomen. 

 Tabel 1.3 Gegevens contactpersoon 

Gegevens 

Contactpersoon D.F. Oude Lansink

Functie Adviseur 

Telefoon  

E-mail  

mailto:H.Rijntalder@ponderaconsult.com
mailto:d.oudelansink@ponderaconsult.com
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LOCATIE VAN DE WERKZAAMHEDEN 

Voor de aanleg van het windpark moeten vier bomen worden gekapt om groot transport richting 

de turbinelocaties mogelijk te maken. De betreffende bomen staan nabij de kruising van 

Rijksweg N33 met De Hilte, zie Figuur 1.1. 

Figuur 1.1 De beoogde kaplocatie 
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In Figuur 1.2 zijn de vier te kappen bomen in locatie 1 nabij De Hilte langs de straat Nieuwediep 

weergegeven. 

 

Figuur 1.2 Locatie beoogde kap nabij De Hilte. Links worden de vier te kappen bomen als rode 

cirkels aangegeven en rechts een Google Streetview beeld van de vier bomen 

  

 

 Eigendomssituatie 

De uitvoering van de in de voorliggende vergunningaanvraag opgenomen activiteiten zal 

gebeuren in overeenstemming met de relevante grondeigenaren/grondgebruikers.  
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 GEGEVENS BOMENKAP 

 Vergunningsplicht 

Voor het kappen van bomen (dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 10 centimeter op 1,3 

meter hoogte boven het maaiveld) binnen de gemeente Aa en Hunze is een 

omgevingsvergunning als bedoeld in art. 2.2, lid 1, onder g vereist indien (art. 4:11, APV 

gemeente Aa en Hunze) : 

 de bomen in het bestemmingsplan zijn aangeduid als beschermwaardig houtopstand 

middels een dubbelbestemming; of 

 de bomen voorkomen op de bomenlijst of; 

 de bomen deel uitmaken van boomstructuren, boomzones, of; 

 voor de bomen een instandhoudingsverplichting vanwege een her-plantplicht geldt, dan wel 

voor groenstructuren die zijn aangeplant als landschappelijke inpassing in verband met 

ruimtelijke aanvaardbaarheid van bouwplannen. 

 

De betreffende houtopstand valt binnen deze categorieën aangezien ze onderdeel zijn van een 

lijn bomen, wegbeplanting en/of laanbomen. 

 

 Ecologisch onderzoek voor toetsing Wet natuurbescherming 

Een ecologisch onderzoek (bomenschouw) is uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van 

beschermde flora en fauna in de te kappen houtopstanden, zie bijlage 5. 

 

Twee van de bomen bevatten holtes die mogelijk gebruikt kunnen worden door vleermuizen. Er 

wordt nader onderzoek uitgevoerd naar het mogelijk gebruik van deze holtes door vleermuizen.  

 

In dit kader is op 19 december 2017 een aanvraag ontheffing Soortenbescherming in het kader 

van de Wet natuurbescherming ingediend bij de Provincie Drenthe. Daarmee is deze aanvraag 

voor de ontheffing niet meer aangehaakt bij de nu aangevraagde kapvergunning. 

 

 

  



Pondera Consult 

 
 

10 

 

 

715012 | Bijlage 1 Aanvraag omgevingsvergunning kap windpark DDM-OM deelgebied Oostermoer  

20 december 2017 | Definitief 

 

 

 BIJLAGEN 

Voor de aanvraag is gebruik gemaakt van het aanvraagformulier omgevingsvergunning. Het  

aanvraagformulier zelf is het document waarop de aanvraag gebaseerd is. Op een aantal  

plaatsen wordt in dit formulier verwezen naar bijlage 1. Dit betreft onderhavige toelichting op de 

aanvraag, Aan de aanvraag zijn tevens andere bijlagen gevoegd. Ten behoeve van het 

overzicht worden de bijlagen bij de aanvraag onderstaand opgesomd.  

 

Bijlage 1: Toelichting op de aanvraag (onderhavige document) 

Bijlage 2: Machtiging Pondera Consult 

Bijlage 3: Uittreksel KvK 

Bijlage 4: Ingediende aanvraag Wnb 
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Uittreksel Handelsregister Kamer 
van Koophandel

KvK-nummer 58385371

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon
RSIN 853015831
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Statutaire naam Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.
Statutaire zetel gemeente Aa en Hunze
Eerste inschrijving handelsregister 17-07-2013
Datum akte van oprichting 15-07-2013
Datum akte laatste 
statutenwijziging

27-05-2015

Geplaatst kapitaal EUR 1.000,00
Gestort kapitaal EUR 1.000,00
Deponering jaarstuk De jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponeerd op 20-12-2016.

Onderneming
Handelsnaam Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.
Startdatum onderneming 15-07-2013 (datum registratie: 17-07-2013)
Activiteiten SBI-code: 35112 - Productie van elektriciteit door windenergie
Werkzame personen 0

Vestiging
Vestigingsnummer 000027727033
Handelsnaam Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.
Bezoekadres Dorpsstraat 61, 9658PH Eexterveen
Telefoonnummer 0655363842
Datum vestiging 15-07-2013 (datum registratie: 17-07-2013)
Activiteiten SBI-code: 35112 - Productie van elektriciteit door windenergie

Realisatie en exploitatie van een windturbinepark.
Werkzame personen 0

Bestuurders
Naam Speelman, Harm Jacob
Geboortedatum en -plaats 11-08-1952, Anloo
Datum in functie 15-07-2013 (datum registratie: 17-07-2013)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Hoiting, Harm Joeke
Geboortedatum en -plaats 01-08-1970, Anloo
Datum in functie 15-07-2013 (datum registratie: 17-07-2013)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Windunie Development Oostermoer B.V.
Bezoekadres Churchilllaan 11, 3527GV Utrecht
Ingeschreven onder KvK-nummer 62565133
Datum in functie 28-05-2015 (datum registratie: 24-06-2015)

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in 
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie 
hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te 
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.
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Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Kruit, Egbert Jan Hessel
Geboortedatum en -plaats 22-01-1950, Veendam
Datum in functie 22-06-2016 (datum registratie: 19-09-2016)
Titel Directie voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Kruit, Jan-Willem
Geboortedatum en -plaats 03-04-1977, Stadskanaal
Datum in functie 14-04-2017 (datum registratie: 02-05-2017)
Titel Bestuurslid financien
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam van der Wal, Anne-Greet Hermien
Geboortedatum en -plaats 24-06-1964, Zwijndrecht
Datum in functie 14-04-2017 (datum registratie: 02-05-2017)
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Uittreksel is vervaardigd op 09-05-2017 om 10.47 uur.

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in 
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie 
hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te 
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.

Uittreksel Handelsregister Kamer 
van Koophandel

KvK-nummer 58385371

Pagina 2 (van 2)



 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4 

 



 

 

Rapport 2017-105 

 
J.H. van der Heide 

 

 

 

 

 

 

Toetsing Wet natuurbescherming 

in verband met de voorgenomen kap van enkele bomen ten behoeve 

van de aanleg van windpark Oostermoer 

 



 

  



 

 

bezoekadres  oosterweg 127 Haren 

postadres postbus 111 9750 AC Haren 

telefoon 050 8200018 

telefax 050 8200013 

email info@koemanenbijkerk.nl 

website www.koemanenbijkerk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toetsing Wet natuurbescherming 

in verband met de voorgenomen kap van enkele bomen ten behoeve 

van de aanleg van windpark Oostermoer 

 

Rapport 2017-105 

 

J.H. van der Heide 

 

 

 

 

 

 

http://www.koemanenbijkerk.nl/


 

 

 

 



Toetsing Wet natuurbescherming – windpark Oostermoer 3/28 

 

Deze publicatie kan geciteerd worden als: 

© Koeman en Bijkerk bv /  
 
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit 

dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, 

microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

opdrachtgever hierboven aangegeven en Koeman en Bijkerk bv, noch mag het zonder een dergelijke 

toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. 
 
Koeman en Bijkerk bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede schade welke voortvloeit uit 

toepassingen van resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Koeman en Bijkerk bv; 

opdrachtgever vrijwaart Koeman en Bijkerk bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 

Colofon 

Opdrachtgever Pondera Consult, Welbergerweg 49, 7556 PE Hengelo 
 
Titel Toetsing Wet natuurbescherming in verband met de 

voorgenomen kap van enkele bomen ten behoeve van 

de aanleg van windpark Oostermoer 
 
Auteurs J.H. van der Heide 

 

Datum 29 september 2017 
 
Pagina’s (inclusief bijlagen) 28 
 
Projectnr 2017-199 
 
Rapportnr 2017-105 
 
Status Concept 
 
Akkoord G.J. Berg (adviseur ecologie) 
 
Paraaf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Foto omslag: Foto van de boswal langs de Tweederdeweg 

van der Heide JH (2017) Toetsing Wet natuurbescherming in verband met de 

voorgenomen kap van enkele bomen ten behoeve van de aanleg van windpark 

Oostermoer. KenB rapport 2017-105. Koeman en Bijkerk bv, Haren. 

 

 

Pondera Consult 



4/28 Toetsing Wet natuurbescherming – windpark Oostermoer 

Koeman en Bijkerk rapport 2017-105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Toetsing Wet natuurbescherming – windpark Oostermoer 5/28 

Koeman en Bijkerk rapport 2017-105    

Inhoudsopgave 

COLOFON 3 

SAMENVATTING 6 

1 INLEIDING 7 
1.1 Aanleiding en doel 7 
1.2 Verantwoording 9 

2 TOETSINGSKADER BESCHERMDE SOORTEN EN GEBIEDEN 10 
2.1 Beschermingsregimes soorten 10 
2.2 Natura 2000-gebieden 11 
2.3 Houtopstanden 11 
2.4 Natuurnetwerk Nederland 11 

3 RESULTATEN VELD- EN BRONNENONDERZOEK 12 
3.1 Gebiedsbeschrijving 12 
3.2 Bronnenonderzoek 12 
3.3 Functie van het plangebied voor beschermde soorten 13 

4 EFFECTEN VAN DE INGREEP EN TE TREFFEN MAATREGELEN 15 
4.1 Broedvogels (zonder jaarrond beschermd nest) 15 
4.2 Vleermuizen 15 

5 CONCLUSIE 17 

6 LITERATUUR 18 

BIJLAGE I DETAILS VAN DE TE KAPPEN BOMEN 20 

BIJLAGE II WETTELIJK KADER 22 
  



6/28 Toetsing Wet natuurbescherming – windpark Oostermoer 

Koeman en Bijkerk rapport 2017-105 

Samenvatting 

In opdracht van Pondera Consult te Hengelo, heeft Koeman en Bijkerk bv een toetsing 

aan de Wet natuurbescherming uitgevoerd in verband met de voorgenomen kap van 

enkele bomen ten behoeve van de aanleg van windpark Oostermoer. 

 

Windpark Drentse Monden – Oostermoer bestaat uit 4 clusters (WP Oostermoer, WP 

DEE, WP Raedthuys en Cluster DEE). Dit rapport heeft betrekking op cluster WP 

Oostermoer. Voor de aanleg moeten verschillende bomen worden gekapt.  

 

De Wet natuurbescherming heeft als doel het voor de lange termijn beschermen van 

biodiversiteit. Sommige handelingen en ontwikkelingen kunnen de natuur schaden en zijn 

daarom krachtens de wet verboden. Is dat het geval dan moet er ontheffing worden 

aangevraagd voor het overtreden van een verbodsbepaling. Koeman en Bijkerk bv heeft 

op basis van veldonderzoek (d.d. 22 september 2017 ) en bronnenonderzoek de effecten 

van deze ingreep onderzocht en beoordeeld of voor genoemd initiatief een ontheffing 

moet worden aangevraagd. 

 

Op basis van de quickscan kan niet worden uitgesloten dat vleermuizen gebruik maken 

van de holtes in twee van de bomen langs de Hilte. Er dient nader onderzoek te worden 

uitgevoerd naar gebruik van deze bomen door vleermuizen. De aanwezigheid van 

verblijfplaatsen moet worden onderzocht door visuele inspectie (zichtwaarnemingen en 

sporen) en met behulp van een batdetector (registreren van door vleermuizen 

geproduceerd geluid). Voor een volledige inventarisatie van vleermuizen dient zowel in 

het voorjaar (de kraamperiode) als in het najaar (de paarperiode) te worden 

geïnventariseerd, omdat vleermuizen zich niet het gehele jaar op dezelfde plaats 

ophouden. Het onderzoek geeft uitsluitsel of voor genoemde soort(en) ontheffing moet 

worden aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming. Alle vier de bomen 

langs de Hilte kunnen niet gekapt worden zonder dit nadere onderzoek. De overige 

bomen in het plangebied welke onderzocht zijn kunnen wel al gekapt worden. 

 

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Natura 2000-gebieden of 

gebieden, waarop de ingreep een negatief effect zou kunnen hebben. Er zijn geen 

effecten te verwachten op het NNN, mits de te kappen bosschages aan de 

Tweederdeweg na afronding van de werkzaamheden weer vervangen worden. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

In opdracht van Pondera Consult te Hengelo, heeft Koeman en Bijkerk bv een toetsing 

aan de Wet natuurbescherming uitgevoerd in verband met de voorgenomen kap van 

enkele bomen ten behoeve van de aanleg van windpark Oostermoer. 

 

Windpark Drentse Monden – Oostermoer bestaat uit 4 clusters (WP Oostermoer, WP 

DEE, WP Raedthuys en Cluster DEE). Dit rapport heeft betrekking op cluster WP 

Oostermoer (zie Figuur 1). Voor de aanleg moeten verschillende bomen worden gekapt. 

In Bijlage I staan kaarten van de bomen welke gekapt moeten worden. Daarbij zijn ook 

de soorten aangegeven.  

 

In dit rapport wordt verslag gedaan van bronnen- en veldonderzoek naar het voorkomen 

van beschermde soorten. Het doel is te bepalen of de voorgenomen werkzaamheden 

leiden tot overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming. 

 

Dit rapport beschrijft de uit te voeren werkzaamheden en de methodiek bij de uitgevoerde 

inventarisatie. De effecten van de ingreep op beschermde en/of bijzondere soorten 

planten en dieren zijn in beeld gebracht en getoetst aan de verbodsbepalingen uit de 

natuurwetgeving. Daarbij is ingegaan op de volgende vragen: 

 Welke beschermde soorten planten en dieren komen mogelijk of zeker voor in de 

invloedssfeer van de voorgenomen ingreep? 

 Welke effecten op beschermde soorten heeft de voorgenomen ingreep?  

 Kunnen deze effecten een wezenlijke negatieve invloed op soorten hebben? 

 Welke verbodsbepalingen worden overtreden/is een ontheffing nodig? 

 Welke maatregelen voor mitigatie en compensatie van schade aan beschermde 

soorten zijn noodzakelijk? 

 Is nader onderzoek noodzakelijk? 
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Figuur 1 Topografische kaart met omlijnd de verschillende deelgebieden (bron: Pondera)  
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1.2 Verantwoording 

De toetsing is een effectbepaling en -beoordeling op basis van de huidige aanwezigheid 

van beschermde soorten planten en dieren in het plangebied, de functie van het 

plangebied en de directe omgeving voor deze soorten en de voorgenomen ingreep. De 

toetsing is opgesteld op basis van het in 2017 uitgevoerde veldwerk, de huidige ter 

beschikking staande kennis en inschattingen van deskundigen. Het onderzoek is alleen 

gericht op de te kappen bomen die in het plangebied aanwezig zijn. 

 

Veldbezoek 

Het plangebied is op 22 september 2017 bezocht. Tijdens het veldbezoek is zoveel 

mogelijk informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde 

soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van 

pootafdrukken, nesten, holen, uitwerpselen, haren, etc). Op basis van terreinkenmerken 

en expert judgement is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de in de regio 

voorkomende beschermde soorten. Op 5 oktober 2017 is een tweede veldbezoek verricht 

om enkele holtes beter te kunnen bekijken. 

 

Bronnenonderzoek 

Aanvullend op het veldbezoek heeft beperkt bronnenonderzoek plaatsgevonden. Voor 

een actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen is de NDFF 

geraadpleegd. 
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2 Toetsingskader beschermde soorten en gebieden 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden (Anonymus 2016). 

Deze wet vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- 

en Faunawet. De bescherming van gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen 

wordt via deze wet geregeld. 

 

De regels die toezien op bescherming van Natura 2000-gebieden (voorheen Nbwet) zijn 

opgenomen in ‘Hoofdstuk 2 Natura 2000-gebieden’ van de Wet natuurbescherming. De 

verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde soorten (voorheen Ffwet) zijn in de Wet 

natuurbescherming opgenomen in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en beschreven per 

beschermingsregime (zie onder). De regels voor houtopstanden (voorheen Boswet) zijn 

beschreven in Hoofdstuk 4 van de wet. 

 

In het voorliggende rapport toetsen we aan bepalingen voor beschermde soorten (Wnb: 

Hoofdstuk 3) en voor houtopstanden (Wnb: Hoofdstuk 4), er is niet getoetst aan de 

bepalingen uit hoofdstuk 2 van de wet. Hieronder is dit kort toegelicht. 

2.1 Beschermingsregimes soorten 

Bij de uitvoering van de kap van de bomen moet rekening worden gehouden met het 

huidige voorkomen van beschermde soorten planten en dieren in het plangebied. Als de 

voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende 

beschermde soorten, zal moeten worden nagegaan of een vrijstelling geldt of dat een 

ontheffing moet worden verkregen.  

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt bij de bescherming van soorten drie 

beschermingsregimes:  

 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb § 3.1),  

 Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wnb § 3.2) en  

 Beschermingsregime andere soorten (Wnb § 3.3).  

 

Met het in werking treden van de Wet natuurbescherming is het beschermingsregime 

voor een aantal soorten veranderd dan wel vervallen. Ook zijn een aantal soorten 

beschermd die dat voorheen niet waren. Voor soorten vallend onder 

‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de provincie een vrijstelling verlenen voor 

handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden (Wnb 

Art 3.10 lid 2a).  

 

In dit rapport wordt onderscheid gemaakt in ‘vogels’, strikt beschermde soorten (Wnb 

§3.2) en ‘andere soorten’ (Wnb §3.3). Vogels en strikt beschermde soorten zijn Europees 

beschermd, de ‘andere soorten’ betreffen Nationaal beschermde soorten. 
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Als de voorgenomen ingreep leidt tot het overtreden van verbodsbepalingen betreffende 

beschermde soorten, is nagegaan of een vrijstelling geldt of dat een ontheffing moet 

worden verkregen voordat de ingreep wordt uitgevoerd (zie bijlage II). 

2.2 Natura 2000-gebieden  

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. In de directe omgeving 

van het plangebied bevinden zich geen wettelijk beschermde gebieden waarop de 

ingreep een negatief effect zou kunnen hebben.  

2.3 Houtopstanden 

Er dient voor de kap van de bosschages/bomen langs de Tweederdeweg een 

kapmelding te worden gedaan bij de provincie Drenthe, aangezien het te kappen 

oppervlakte groter is dan 10 are, namelijk ongeveer 50 are. 

 

De overige te kappen bomen vormen een onderdeel van de wegbeplanting. De regels ten 

aanzien van houtopstanden zijn in dergelijke gevallen niet van toepassing. 

2.4 Natuurnetwerk Nederland 

Een deel van het plangebied ligt binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland. 

Dit betreft namelijk de boswal langs de tweederdeweg. De werkzaamheden vinden echter 

op de rand van het NNN plaats en het betreft het verwijderen van zeer jonge aanplant 

over een breedte van 5 meter. Indien na afronding van de werkzaamheden op dezelfde 

locatie weer hetzelfde aantal en assortiment wordt aangeplant zijn er geen effecten te 

verwachten op de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN. Indien dit nadien niet 

wordt herplant dient er een Nee-tenzij toetsing opgesteld te worden en zal er mogelijk 

compensatie van het verlies van habitat moeten plaatsvinden. 
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3 Resultaten veld- en bronnenonderzoek  

3.1 Gebiedsbeschrijving 

Het plangebied wordt voornamelijk agrarisch gebruikt en de te kappen bomen staan 

veelal langs de wegen. De ondergroei van de bomen is veelal gemaaid en soortenarm. 

Langs de Tweederdeweg bevindt zich een zeer jong bosgebied, waarvan aan de 

noordwest zijde 5 meter gekapt zal worden om de aanleg van kabels in de grond mogelijk 

te maken. 

 

 

 

Figuur 2 Links de te kappen Zomereiken langs het Nieuwediep. Rechts enkele fruitbomen langs de 

Langestraat.  

3.2 Bronnenonderzoek 

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geeft een eerste indruk van mogelijk 

aanwezige beschermde soorten binnen het plangebied en binnen de directe omgeving. 

Als zoekgebied is gekozen voor een gebied met een straal van circa 200 meter rondom 

de te kappen bomen, waarbij gericht gezocht is naar alle beschermde soorten die de 

afgelopen 5 jaar zijn waargenomen, met uitzondering van vogels. 

 

Er is één nationaal beschermde soort (artikel 3.10 Wet natuurbescherming) 

waargenomen (Tabel 1), namelijk Hermelijn. Zoals te zien is in Tabel 1 geldt voor de 

Hermelijn een vrijstelling in de provincie Drenthe onder de Wet Natuurbescherming.  
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Tabel 1 Rapportage NDFF (Geraadpleegd op 29 september 2017) voor alle soortgroepen, met uitzondering 

van de soortgroep vogels ; WNB: beschermingsstatus onder de Wet natuurbescherming, NL=Nationaal 

beschermde soort (artikel 3.10), EU=Europees beschermde soort (artikel 3.1 of 3.5); Vrijstelling: Hier is 

aangegeven of de soort via een provinciale verordening is vrijgesteld. DR=Drenthe. RL: status van soort met 

vermelding op de Nederlandse Rode Lijst; 0 = uitgestorven op wereldschaal, 1 = in het wild uitgestorven op 

wereldschaal, 2 = verdwenen uit Nederland, 3 = in het wild verdwenen uit Nederland, 4 = ernstig bedreigd, 5 = 

bedreigd, 6 = kwetsbaar, 7 = gevoelig, - = niet op Rode Lijst (EZ 2015);  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam WNB Vrijstelling RL 

 

Zoogdieren  

Hermelijn Mustela erminea NL DR 7 

 

3.3 Functie van het plangebied voor beschermde soorten 

In onderstaande tekst is per soortgroep aangegeven welke beschermde soorten tijdens 

het veldbezoek op 22 september 2017 zijn waargenomen of waarvan het zeer 

waarschijnlijk wordt geacht dat de soorten in het plangebied voorkomen. 

 

Relevant voor het onderzoek aan het plangebied zijn vleermuizen, vogels en planten. 

Gesteld kan worden dat effecten op grondgebonden zoogdieren, dagvlinders, libellen, 

vissen, amfibieën en reptielen (nagenoeg) uitgesloten zijn. Binnen het plangebied 

ontbreekt geschikt leefgebied voor dergelijke soorten. 

 

Vaatplanten 

In het plangebied zijn bij het veldbezoek geen beschermde soorten planten aangetroffen. 

Geschikte groeiplaatsen zijn niet aanwezig. Uit het plangebied en zijn omgeving zijn ook 

geen waarnemingen van beschermde soorten planten bekend (NDFF 2017(i)). Het 

voorkomen van beschermde planten in het plangebied is op basis van het veldbezoek en 

verspreidingsgegevens uitgesloten. 

 

Vogels 

Tijdens het veldbezoek zijn geen vogelsoorten aangetroffen. Tevens zijn er geen nesten 

aangetroffen in de te kappen bomen. 

 

Vleermuizen 

Twee van de te kappen Zomereiken langs het Nieuwediep bevatten holtes. Deze holtes 

zouden gebruikt kunnen worden door vleermuizen als verblijfplaats.  
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Figuur 3 Detail van de bomen welke holtes bevatten. De bomen met een X erin bevatten geschikte holtes 

voor vleermuizen. 

 

Alle bomen kunnen onderdeel zijn van een vliegroute voor vleermuizen of in gebruik zijn 

om rondom te foerageren. 

 

Overige soortgroepen 

Tijdens het veldbezoek is vastgesteld dat de huidige inrichting het plangebied ongeschikt 

maakt voor overige beschermde soorten, of dat de werkzaamheden van dien aard zijn 

dat er geen effecten te verwachten zijn op overige soorten. 
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4 Effecten van de ingreep en te treffen maatregelen 

Tijdens het veldbezoek zijn enkele beschermde soorten aangetroffen waarop de 

voorgenomen ingreep in meer of mindere mate gevolgen zal hebben. 

4.1 Broedvogels (zonder jaarrond beschermd nest) 

Effecten van de ingreep 

Indien de kapwerkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd kan bij het 

verwijderen van opgaande beplanting verstoring van broedende vogels optreden of zelfs 

vernietiging van nesten en broedsels. In de Wet natuurbescherming wordt geen vast 

begrensde broedperiode gehanteerd. Indien een broedgeval wordt geconstateerd valt 

deze binnen de broedperiode, ongeacht de datum. Vernietiging van nesten en broedsels 

is een overtreding van verbodsbepaling Art. 3.1, lid 2 van de Wnb. Om dit te voorkomen 

worden de volgende maatregelen aanbevolen. 

 

Maatregelen 

Wetsovertreding kan worden voorkomen door: 

 De werkzaamheden niet plaats te laten vinden in de broedperiode; bomen, 

bosschages en/of overige structuren waar vogels kunnen broeden buiten het 

broedseizoen van de algemene broedvogelsoorten verwijderen. Het broedseizoen 

loopt globaal van maart tot en met augustus; 

 Bomen en struiken te inspecteren op broedgevallen vlak voor de kap; 

 Eventueel kan er voor worden gekozen om voorafgaand aan de uitvoering van de 

werkzaamheden en voorafgaand aan het broeden de opgaande vegetatie te 

verwijderen op de plekken waar ingrepen plaatsvinden, zodat deze onaantrekkelijk 

zijn voor vogels om er te broeden. Dit betekent dat de ingreeplocaties voor het 

verwijderen van de vegetatie op broedende vogels wordt gecontroleerd. Houdt er 

rekening mee dat de meeste vogels al in maart met de bouw van een nest beginnen. 

4.2 Vleermuizen 

Effecten van de ingreep op verblijfplaatsen 

Er zijn geen sporen aangetroffen van vleermuizen. Wel zijn enkele holtes in de bomen 

waargenomen. De kans dat vleermuizen de aanwezige holtes gebruiken als 

zomerverblijf, kraamkamer of winterverblijf is op basis van de uitgevoerde quickscan niet 

uit te sluiten. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de waargenomen 

vleermuizen gebruik maken van de te kappen bomen. 

 

Effecten van de ingreep op foerageerplaatsen en migratieroutes 

Het aantasten van foerageerplaatsen en migratieroutes van streng beschermde soorten 

is enkel ontheffingsplichtig indien zij van groot belang zijn voor de functionaliteit van vaste 

rust- en verblijfplaatsen elders, doordat er onvoldoende alternatieven voorhanden zijn. 

Daar is in dit geval geen sprake van. Voor effecten op foerageerplaatsen en 
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migratieroutes van vleermuizen is geen ontheffing nodig. Het verwijderen van de bomen 

heeft enkel enige fragmentatie van het foerageergebied en migratieroute tot gevolg.  

 

Maatregelen 

Uitvoering van de werkzaamheden in de periode maart tot oktober heeft mogelijk een 

verstorend effect op vleermuizen die het plangebied gebruiken als migratieroute of 

foerageergebied. Geadviseerd wordt om geen bomen te kappen tussen maart en 

oktober.  
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5 Conclusie 

Op basis van de quickscan kan niet worden uitgesloten dat vleermuizen gebruik maken 

van de holtes in twee van de bomen langs de Hilte. Er dient nader onderzoek te worden 

uitgevoerd naar gebruik van deze bomen door vleermuizen. De aanwezigheid van 

verblijfplaatsen moet worden onderzocht door visuele inspectie (zichtwaarnemingen en 

sporen) en met behulp van een batdetector (registreren van door vleermuizen 

geproduceerd geluid). Voor een volledige inventarisatie van vleermuizen dient zowel in 

het voorjaar (de kraamperiode) als in het najaar (de paarperiode) te worden 

geïnventariseerd, omdat vleermuizen zich niet het gehele jaar op dezelfde plaats 

ophouden. Het onderzoek geeft uitsluitsel of voor genoemde soort(en) ontheffing moet 

worden aangevraagd in het kader van de Wet natuurbescherming. Alle vier de bomen 

langs de Hilte kunnen niet gekapt worden zonder dit nadere onderzoek. De overige 

bomen in het plangebied welke onderzocht zijn kunnen wel al gekapt worden. 

 

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Natura 2000-gebieden of 

gebieden, waarop de ingreep een negatief effect zou kunnen hebben. Er zijn geen 

effecten te verwachten op het NNN, mits de te kappen bosschages aan de 

Tweederdeweg na afronding van de werkzaamheden weer vervangen worden. 

 

De gegevens over de aanwezigheid van bovengenoemde (beschermde) soorten zijn 

houdbaar tot september 2020. Indien de in dit rapport beschreven ingreep wijzigt dan wel 

wordt uitgevoerd na september 2020 kan een actualisatie van het onderzoek nodig zijn. 
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Bijlage I Details van de te kappen bomen 

 

 

Figuur 4 In bovenstaande figuur zal een strook van 5 meter langs de Tweederdeweg worden gekapt. De 

bomen in deze strook zijn allen Ruwe Berk (Betula pendula). 

 

 

Figuur 5 In bovenstaande figuur zullen 7 bomen worden gekapt (rood omcirkeld). Van west naar oost 

betreffen dit Kers (Prunus spec.), 2x Appel (Malus sylvestricus) en 4x Zomereik (Quercus robur) 



Toetsing Wet natuurbescherming – windpark Oostermoer 21/28 

Koeman en Bijkerk rapport 2017-105    

 

Figuur 6 In bovenstaande figuur zullen 4 bomen worden gekapt (rood omcirkeld), dit betreffen alle 

Zomereiken (Quercus robur). 
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Bijlage II Wettelijk kader 

II.1 Inleiding 

 

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (kortweg: Wnb) in werking. Deze wet 

vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Met de 

inwerkingtreding van de Wnb zijn de provincies het bevoegde gezag voor de ontheffing- 

en vergunningverlening voor plannen en projecten en voor het vaststellen van 

vrijstellingsregelingen. Bij provincie overschrijdende projecten is dit de minister van EZ. 

 

Deze bijlage vat het wettelijk kader samen voor toetsing van ruimtelijke ingrepen en 

andere handelingen. In paragraaf II.2 komen algemene bepalingen van de wet aan de 

orde. Gebiedsbescherming is in de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 2 Natura 2000-

gebieden’ en is hier samengevat in paragraaf II.3. De bescherming van soorten is in de 

wet beschreven in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en in deze bijlage samengevat in paragraaf II.4. 

De bescherming van bomen en bos is in de wet beschreven in ‘Hoofdstuk 4 

Houtopstanden, hout en houtproducten’. Dit laatste hoofdstuk en andere onderdelen van 

de Wnb zoals jacht, schadebestrijding, overlastbestrijding, faunabeheer en omgang met 

exoten maken geen deel uit van deze bijlage. 

 

II.2 Algemene bepalingen 

 

Art 1.10 De Wet natuurbescherming is gericht op: 

 het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke 

waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

 het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van 

maatschappelijke functies, en 

 het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer 

van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische 

diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van 

maatschappelijke functies. 

 

Art 1.11 Zorgplicht: 

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. De zorg 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. 
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Art 1.12 Gedeputeerde staten van de provincies dragen zorg voor: 

 het nemen van de nodige maatregelen voor de bescherming, de instandhouding of 

het herstel van biotopen en leefgebieden in voldoende gevarieerdheid voor alle 

van nature in het wild levende vogelsoorten en planten en dieren en hun habitats 

van bijlagen II, IV en V bij de Habitatrichtlijn en habitattypen van bijlage I van de 

Habitatrichtlijn; 

 het behoud of het herstel van een gunstige staat van instandhouding van de met 

uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in het wild 

voorkomende dier- en plantensoorten; 

 de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch 

netwerk, genaamd Natuurnetwerk Nederland. 

 

Gedeputeerde staten kunnen gebieden buiten het Natuurnetwerk Nederland aanwijzen 

die van provinciaal belang zijn vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke 

waarden, met inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken. Deze gebieden 

worden aangeduid als ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’ en ‘bijzondere provinciale 

landschappen’. 

 

II.3 Natura 2000-gebieden 

 

De Wnb heeft tot doel het beschermen en in stand houden van Natura 2000-gebieden.  

 

Relevante wettelijke bepalingen 

De beoordeling van projecten en andere handelingen wordt geregeld in artikel 2.7 tot en 

met artikel 2.9. Aanwijzingsbesluiten geven de instandhoudingsdoelstellingen ten aanzien 

van de leefgebieden voor vogels van de Vogelrichtlijn, de natuurlijke habitats en de 

habitats van soorten van de Habitatrichtlijn. De instandhoudingsmaatregelen zijn voor elk 

gebied beschreven in het beheerplan. Tevens beschrijft het beheerplan welke 

handelingen en ontwikkelingen in het gebied en daarbuiten het bereiken van de 

instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. Voor het uitvoeren van plannen of 

projecten kan GS de verplichting opleggen tot preventieve of herstelmaatregelen. Dit is 

niet van toepassing indien voor het plan of project een (omgevings)vergunning is 

verleend.  

 

Beoordeling van plannen en projecten 

Art. 2.7 Voor een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van 

een Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie (in cumulatie) met andere 

plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, is 

een passende beoordeling noodzakelijk. 

 

Er is een vergunning nodig van GS voor projecten of andere handelingen die de 

kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen 

verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor 

dat gebied is aangewezen. De bevoegdheid ten aanzien van de vergunningverlening ligt 

bij GS van de provincie waarin het project wordt uitgevoerd. 
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Er geldt een uitzondering op de vergunningprocedure op grond van de Wet 

natuurbescherming: als via een andere wettelijke bepaling een passende beoordeling 

verplicht is (bijvoorbeeld op grond van de Tracéwet of de Spoedwet wegverbreding) voor 

de besluitvorming.  

 

Art. 2.9 Géén vergunning is nodig: 

 Als het project of de handeling is opgenomen in een Natura 2000-beheerplan of in 

een vastgesteld programma voor Natura 2000-gebieden  (zoals de PAS). 

Voorwaarde is dat 1) ten aanzien van het plan of het programma een passende 

beoordeling van projecten is uitgevoerd waaruit de zekerheid is verkregen dat het 

project de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zal aantasten, 

en 2) dat het bestuursorgaan dat het plan of programma heeft vastgesteld, tevens 

bevoegd gezag is voor vergunningverlening of dat dit bestuursorgaan heeft 

ingestemd heeft met het plan of programma. 

 Als het project of de handeling al bestond of bekend was op de referentiedatum 31 

maart 2010 of later als het gebied later is aangewezen (ook wel bekend als 

bestaand gebruik). 

 Als het project of de handeling behoort tot door PS bij verordening aangewezen 

categorieën van gevallen. 

 

Toelichting op begrippen 

 

Habitattoets 

De habitattoets is de verzamelnaam van toetsingen van effecten van plannen en 

projecten op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-

gebied. In beginsel worden de effecten van plannen en projecten op Natura 2000-

gebieden ‘passend beoordeeld’. Als er kans is op significant negatieve effecten en 

mitigerende maatregelen bij de beoordeling zijn betrokken wordt gesproken over een 

‘passende beoordeling’. Om procedurele redenen kan er voor worden gekozen om een 

oriëntatiefase – soms ook wel ‘voortoets’ genoemd – te doorlopen. De inhoudelijke 

studie is in de oriëntatiefase in grote lijnen identiek aan een passen de beoordeling, 

echter mitigerende maatregelen zijn bij de oriëntatiefase niet bij de beoordeling 

betrokken. Als de conclusie is dat significante negatieve effecten niet op voorhand 

kunnen worden uitgesloten en maatregelen nodig zijn om significant negatieve effecten 

met zekerheid te voorkomen, zal alsnog een passende beoordeling nodig zijn. 

 

Mitigerende maatregelen 

Mitigerende maatregelen zijn maatregelen ter voorkoming of beperking van het 

(mogelijke) effect van het project of andere handeling en deze maatregelen zijn 

onlosmakelijk verbonden zijn met een project / andere handelingen 

 

Cumulatieve effecten 

Voor de habitattoets geldt uitdrukkelijk dat voor elke activiteit onderzocht moet worden of 

er mogelijke significante effecten zijn als gevolg van de activiteit afzonderlijk en in 

combinatie met andere plannen en projecten. In het laatste geval moeten de 

gezamenlijke ofwel cumulatieve effecten beoordeeld worden in het licht van de 
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instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied. Het gaat daarbij om alle 

plannen en projecten die op bestuurlijk niveau zijn goedgekeurd en die nog niet (volledig) 

zijn gerealiseerd. 

 

Significantie 

Van significante effecten kan sprake zijn als ten gevolge van het plan of project realisatie 

van de instandhoudingsdoelstellingen wordt bemoeilijkt of onmogelijk wordt gemaakt. In 

de Leidraad bepaling Significantie is het begrip ‘significante gevolgen’ toegelicht.1 

 

Externe werking 

Ook activiteiten buiten het Natura 2000-gebied kunnen vergunningplichtig zijn als die 

activiteiten negatieve effecten op het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor 

het gebied (kunnen) veroorzaken. Dit wordt de ‘externe werking’ van de bescherming 

genoemd. 

 

Programma Aanpak Stikstof 

Op 1 juli 2015 is de Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit 

programma geeft met een gericht pakket van herstelmaatregelen enerzijds waarborgen 

voor behoud en herstel van stikstofgevoelige habitats en leefgebieden van soorten en 

biedt anderzijds ruimte voor nieuwe economische activiteiten. Voor projecten die vermeld 

zijn op een lijst met prioritaire projecten is op voorhand ruimte gereserveerd. Voor nieuwe 

projecten (niet-prioritair) geldt bij een toename van stikstofdepositie op een stikstof 

gevoelig habitat met thans al een overschrijding het volgende: 

 Activiteiten met een stikstofdepositie vanaf 1 mol/ha/jaar zijn vergunningplichtig. 

 Activiteiten met een stikstofdepositie onder 0,05 mol/ha/jaar zijn niet 

vergunningplichtig.  

 Voor activiteiten met een stikstofdepositie tussen 0,05 mol/ha/jaar – 1 mol/ha/jaar 

moet voor het Natura 2000-gebied worden nagegaan wat de actuele geldende 

grenswaarde is. Bij 95% uitgegeven depositieruimte wordt de grenswaarde 

verlaagd naar 0,05 mol/ha/jaar; dan is dus een vergunning nodig bij een 

stikstofdepositie hoger dan  0,05 mol/ha/jaar (anders bij 1 mol/ha/jaar) 

 

De omvang van de stikstofdepositie als gevolg van een project moet worden vastgesteld 

aan de hand van het rekenmodel AERIUS Calculator.  

  

                                                      
1 Leidraad bepaling significantie. Nadere uitleg van het begrip ‘significante gevolgen’ uit 

de Natuurbeschermingswet. Publicatie Steunpunt Natura 2000, versie 27 mei 2010. 
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II.4 Soorten 

 

Verbodsbepalingen 
De Wnb onderscheid bij de bescherming van soorten drie beschermingsregimes met elk 

hun eigen verbodsbepalingen: 

  

Art. 3.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (VR) 

Het is verboden in het wild levende vogels (VR artikel 1): 

lid 1. opzettelijk te doden of te vangen; 

lid 2. opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen of nesten 

van vogels weg te nemen; 

lid 3. eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben; 

lid 4. vogels opzettelijk te storen; 

lid 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. 

 

Het ministerie heeft een lijst gemaakt van soorten vogels die hun nest doorgaans het hele 

jaar door of telkens opnieuw gebruiken. Deze nesten zijn jaarrond beschermd2. Voor 

andere soorten geldt dat de nesten alleen beschermd zijn wanneer zij (in het 

broedseizoen) in gebruik zijn. 

 

Art. 3.5  Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (HR)  

Het is verboden: 

lid 1. in het wild levende dieren (HR bijlage IV, VvBern Bijlage II, VvBonn Bijlage I) in 

hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen; 

lid 2. dieren, als bedoeld in het eerste lid, opzettelijk te verstoren. 

lid 3. eieren van dieren, als bedoeld in het eerste lid, in de natuur opzettelijk te vernielen 

of te rapen. 

lid 4. de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren, als bedoeld in het eerste lid, 

te beschadigen of te vernielen. 

lid 5. Planten (HR bijlage IV, VvBern Bijlage I) in hun natuurlijke verspreidingsgebied 

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

vernielen. 

 

Art. 3.10 Beschermingsregime andere soorten 

Lid 1) Onverminderd artikel 3.5, lid 1, 4 en 5, is het verboden: 

onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, 

libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij 

de Wet natuurbescherming, opzettelijk te doden of te vangen; 

onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld 

onder a opzettelijk te beschadigen of te vernielen; 

                                                      
2 Zie de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en faunawet 

ruimtelijke ingrepen, ministerie van LNV, augustus 2009. 
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onderdeel c. planten genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij de Wet natuurbescherming, 

in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 

Ontheffingen en vrijstellingen (zie ook Figuur 7) 

Gedeputeerde staten kunnen een ontheffing verlenen van verboden die gelden voor 

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Art 3.3), Beschermingsregime soorten 

Habitatrichtlijn (Art 3.8) en Beschermingsregime andere soorten (Art 3.10 lid 2). 

Provinciale staten en de Minister kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van deze 

verboden (Art 3.3, Art 3.8) 

 

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend als aan de volgende 

voorwaarden is voldaan: 

 er bestaat geen andere bevredigende oplossing, 

 er is voldaan aan een in Art 3.3 dan wel Art 3.8 genoemd belang, 

 er is geen sprake van een verslechtering van de (gunstige) staat van 

instandhouding (SvI) van de desbetreffende soort. 

Aan een ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld om schade te beperken of te 

compenseren zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de SvI. 

 

Art 3.3, Art 3.8 De verboden voor zijn niet van toepassing op handelingen ten behoeve 

van instandhoudingsmaatregelen en handelingen in het kader van een Natura 2000-

beheerplan of een vastgesteld programma (zoals bijvoorbeeld de PAS). 

 

Art. 3.10 Voor soorten vallend onder ‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de 

provincie een vrijstelling verlenen voor handelingen in het kader van de ruimtelijke 

inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig beheer of onderhoud. 

 

Art. 3.31 De hierboven genoemde verboden onder de drie beschermingsregimes zijn niet 

van toepassing op handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd 

overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode en die 

plaatsvinden in het kader van bestendig beheer of onderhoud en ruimtelijke ontwikkeling 

en inrichting. 
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Figuur 7 Stroomschema soortenbescherming Wet Natuurbescherming art. 3.1, 3.5 en 3.10  



 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5 

 



1

Dion Oude Lansink

Van: Dion Oude Lansink

Verzonden: dinsdag 19 december 2017 17:01

Aan: 'wnb@drenthe.nl'

CC: 'I.vanLaatum@drenthe.nl'; 'M.Keizer@drenthe.nl'

Onderwerp: Aanvraag ontheffing Soortenbescherming te Oostermoer - kap/vleermuizen

Bijlagen: Bijlage 1 Machtigingsformulier.pdf; Bijlage 2 kopie aanvrager.pdf; Bijlage 3 uittreksel 

KvK OM exploitatie BV.pdf; Bijlage 4 Lokatie Wnb te kappen bomen.pdf; 171219 

aanvraagformulier_soortenbescherming_Wnb definitief.pdf

Geachte mevrouw, meneer, 

 

Hierbij dien ik een aanvraag in voor een ontheffing Soortenbescherming wegens de kap van twee bomen welke 

mogelijk worden gebruikt door vleermuizen. 

 

Het aanvraagformulier en de gegevens van de locatie zijn als bijlages bij deze mail gevoegd, alsmede de machtiging, 

het KvK uittreksel van de aanvrager en een kopie van het rijbewijs van de aanvrager. 

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u natuurlijk contact met mij opnemen. 

 

Met vriendelijke groeten, 
 

Dion Oude Lansink 

Adviseur 

 

 
 

Email: d.oudelansink@ponderaconsult.com │ Mobiel: +31 6 11523876│ Loca0e Zeist: Nooitgedacht 2 3701 AN 

Locatie Hengelo: Welbergweg 49 7556 PE | Web: www.ponderaconsult.com │KVK: 08 156 154 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BIJLAGE A0 

 



BIJLAGE A0 - AANVULLENDE GEGEVENS 
 

 
Datum 

 
30 april 2018 

 
Van  
 
Betreft 

 
D.F. Oude Lansink, Pondera Consult 
 
Aanvullende gegevens Wabo aanvraag Windpark DDM-OM – Oostermoer kap 

  
Projectnummer 
 

715012 

 

Inleiding 

De volgende gegevens worden gevoegd bij de aanvraag omgevingsvergunning, mede op grond van 
overleg met het bevoegde gezag. 
 
Het betreft de aanvraag WP Oostermoer kap, OLO-nummer: 3379751 
 
Onderstaand wordt waar van toepassing telkens eerst de gevraagde aanvulling omschreven, en 
vervolgens in dikgedrukte cursieve belettering het antwoord. Bij de onderhavige bijlage A0 zijn 
enkele extra bijlagen gevoegd, naar welke in het onderstaande wordt verwezen. 
 

Kappen  

Artikel 7.5, lid 2  

In of bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, vermeldt de aanvrager per genummerde 
houtopstand:  
d. de mogelijkheid tot herbeplanten, alsmede het eventuele voornemen om op een daarbij te 
vermelden locatie tot herbeplanten van een daarbij te vermelden aantal soorten over te gaan.  
De verwijderde houtopstanden zullen worden herbeplant, globaal op dezelfde locatie.  
 
Verder wordt aangenomen dat de betreffende houtopstand op of nabij maaiveldhoogte wordt 
verwijderd en het achtergebleven wortelstelsel niet zal worden verwijderd. Graag vernemen wij of dit 
juist is. 
In principe zullen de houtopstanden worden verwijderd op of nabij maaiveldhoogte en zullen de 
achtergebleven wortelstelsels niet worden verwijderd, tenzij dit noodzakelijk is voor het beoogde 
gebruik.  
 
 

Flora en Fauna  

In de aanvraag is opgenomen dat thans een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming 
(onderdeel: soortenbescherming) is aangevraagd. Het verzoek daartoe bij email van 19 december is 
bij de aanvraag gevoegd. Graag ontvangen wij een bevestiging van ontvangst van de aanvraag door 
het bevoegd gezag alsmede de bij deze aanvraag behorende reikwijdte. 
De ontvangstbevestiging is als aanvulling bij de aanvraag gevoegd (Bijlage A1). 
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