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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel

In het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan voor het Bedrijventerrein Drutense 
Waarden is inzicht gewenst in de gevolgen voor beschermde natuurwaarden. Het doel van 
het  bestemmingsplan  is  drieledig.  Ten  eerste  is  het  bestemmingsplan  opgesteld  om  de 
bestaande  bedrijfspercelen  en  de  ontsluitingsweg  te  voorzien  van  een  actuele  juridisch-
planologische  regeling,  die  aansluit  bij  de  feitelijke  situatie.  Ten  tweede  maakt  het 
bestemmingsplan een uitbreiding van het  bedrijventerrein  mogelijk.  Ten  derde heeft  het 
bestemmingsplan tot doel om de aangepaste geluidzone rond het bedrijventerrein juridisch-
planologisch  vast  te  leggen.  De  geplande  ontwikkeling  en  werkzaamheden  zijn  nader 
beschreven in hoofdstuk twee. 

1.2 Voortoets

Bij  plannen  welke  ruimte  maken  voor  verandering  van  de  ruimtelijke  inrichting  moet, 
worden onderbouwd of de geboden ruimteverandering geen tegenstellingen veroorzaakt 
met de beschermde waarden van de Natuurbeschermingswet 1998. Tijdens de planvorming 
moet daarvoor inzichtelijk worden gemaakt of er mogelijk sprake is van negatieve effecten 
op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden. 

In de voorliggende rapportage wordt nagegaan welke mogelijk negatieve effecten kunnen 
optreden op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Waal of 
dat er gevolgen zijn voor door de Flora- en faunawet beschermde soorten en de ecologische 
hoofdstructuur  ten  gevolge  van  directe  en  indirecte  gevolgen  van  de  voorgenomen 
activiteiten in het bestemmingsplan.

Figuur 1.1: Begrenzing plangebied met daarbinnen de bestaande bedrijfsterreinen
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1.2 Plangebied

Eén van de doelstellingen van voorliggend bestemmingsplan is te voorzien in een passende 
geluidzone  rond  het  gezoneerde  bedrijventerrein  Drutense  Waarden  (voorheen 
industrieterrein Druten West). Als begrenzing van het plangebied is daarom de nieuwe 50 
dB(A)-contour  aangehouden.  De  westelijke,  zuidelijke  en  oostelijke  grens  van  het 
plangebied liggen op de nieuwe 50 dB(A)-contour (zie figuur 1.1). In het noorden wordt de 
grens gevormd door de gemeentegrens met de gemeente Neder-Betuwe, die halverwege de 
Waal ligt. Het gedeelte van de 50 dB(A)-contour dat de gemeentegrens met de gemeente 
Neder-Betuwe nu reeds overschrijdt, blijft ongewijzigd en sluit aan op de nieuwe contour. 
Het is daarom niet nodig om de geluidzone op het grondgebied van de gemeente Neder-
Betuwe aan te passen. 

Het  plangebied  van  dit  bestemmingsplan  omvat  zowel  de  bedrijfspercelen  van  Excluton 
(inclusief  het  voormalige  Deelensterrein)  en  Conpax  als  de  rondom  de  bedrijfspercelen 
gelegen  uiterwaarden  en  een  gedeelte  van  de  rivier  de  Waal.  Hierdoor  maakt  ook  de 
ontsluitingsweg die de bedrijfspercelen met elkaar en met de Noord Zuid verbindt, deel uit 
van het plangebied, evenals de gronden ten zuiden van het voormalige Deelensterrein waar 
uitbreiding van het bedrijventerrein is voorzien. Het plangebied ligt tussen de rivier de Waal 
in het noorden en de Waalbandijk in het zuiden. Een klein gedeelte van de Waalbandijk ligt 
binnen het plangebied. In het westelijk deel van het plangebied ligt de Noord Zuid. Ten 
zuidoosten van het plangebied ligt de kern Druten. 
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2 VOORGENOMEN PLANNEN EN ACTIVITEITEN

2.1 Algemeen

Het  bestemmingsplan  biedt  een  actuele  regeling  voor  het  toegestane  gebruik  en  de 
toegestane bebouwing in  het  plangebied.  Aan het bestemmingsplan liggen de volgende 
doelstellingen ten grondslag:
1. Het  bestemmingsplan  dient  een  regeling  te  bevatten  die  voor  de  bestaande 

bedrijfspercelen  en  de  bestaande  ontsluitingsweg  voorziet  in  een  passend  juridisch-
planologisch regime, dat is afgestemd op de feitelijke situatie;

2. Het bestemmingsplan dient een verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid mogelijk te 
maken,  door  vergroting  van  het  bedrijventerrein  en  verruiming  van  de 
gebruiksmogelijkheden op de bestaande bedrijfspercelen;

3. Het  bestemmingsplan  dient  de  aangepaste  geluidzone  rond  het  gezoneerde 
bedrijventerrein vast te leggen.

Het  bestemmingsplan  is  deels  conserverend  van  aard  en  heeft  deels  een 
ontwikkelingsgericht  karakter.  Voor  het  Exclutonterrein,  het  Conpaxterrein  en  het 
Deelensterrein  wordt  in  een  actuele  regeling  voorzien  waarbij  de  feitelijke  situatie,  in 
combinatie met de vigerende planologische rechten, het uitgangspunt is.  Hetzelfde geldt 
voor  de  rivier  de  Waal  en  delen  van  de  uiterwaarden  die  binnen  de  grenzen  van  het 
plangebied liggen. Dit wordt in het kader van deze voortoets gezien als bestaand gebruik en 
niet als zodanig getoetst. Anderzijds heeft het bestemmingsplan een ontwikkelingsgericht 
karakter.  Dit  betreft  de  vergroting  van  het  bedrijventerrein  en  de  verruiming  van  de 
geluidzone rond het bedrijfsterrein. De effecten van deze ontwikkelingsmogelijkheden staan 
in  deze voortoets  centraal.  In  de volgende paragrafen wordt  ingegaan op de algemene 
doelstellingen  van  het  bestemmingsplan.  In  paragraaf  3.2  van  de  toelichting  op  het 
bestemmingsplan  wordt  de  bestemmingsregeling  per  deelgebied  nader  toegelicht. 
Kortheidshalve wordt naar die toelichting verwezen. 

2.2 Actualisering juridisch-planologisch regime

De  bestaande  bedrijven  Excluton  (inclusief  de  transportactiviteiten  op  het  voormalige 
Deelensterrein)  en  Conpax  dienen  van  een  passende  juridisch-planologische  regeling  te 
worden  voorzien.  De  bestemmingsplannen  die  voor  de  bedrijfspercelen  gelden,  sluiten 
namelijk niet goed aan bij de actuele situatie. Het nieuwe bestemmingsplan bevat actuele 
regels voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden ter plaatse van de bedrijfspercelen. 
Met het oog op de gewenste uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten in het plangebied is 
gekozen  voor  een  bestemming  die  mogelijkheden  biedt  voor  verschillende  typen 
bedrijvigheid. 

De ligging van het bedrijventerrein in de uiterwaarden van de Waal legt beperkingen op aan 
de (uitbreidings-)mogelijkheden die aan de bestaande en eventuele nieuwe bedrijven kan 
worden  geboden.  Deze  beperkingen  vloeien  enerzijds  voort  uit  de  ligging  in  het 
stroomvoerend rivierbed van de Waal (zoals vastgelegd in de Beleidslijn Grote Rivieren) en 
anderzijds uit de aanwijzing van de uiterwaarden van de Waal als Natura 2000-gebied. De 
bestaande en nieuwe bedrijfspercelen maken weliswaar geen deel uit van het Natura 2000-
gebied,  maar  de  uiterwaarden  rondom  het  bedrijventerrein  zijn  wel  aangewezen  als 
beschermd  gebied.  Voor  de  bouwmogelijkheden  van  het  Exclutonterrein  en  het 
Conpaxterrein is aangesloten bij  het vigerende bestemmingsplan ‘Ruimte voor de Rivier’. 
Voor  het  voormalige  Deelensterrein  vigeert  het  bestemmingsplan  ‘Buitengebied’.  De 
planologische regeling uit dat bestemmingsplan is niet in overeenstemming met de feitelijke 
situatie. Herziening van deze regeling is dan ook noodzakelijk.
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In het bestemmingsplan ‘Ruimte voor de Rivier’ zijn aan de bebouwingsmogelijkheden op 
de bedrijfspercelen beperkingen opgelegd vanwege de destijds geldende Beleidslijn Ruimte 
voor de Rivier. Concreet betekent dit dat voor elk afzonderlijk gebouw een uitbreiding van 
10% van het vloeroppervlak is toegestaan. Deze beperking in uitbreidingsmogelijkheden is 
overgenomen  in  de  Beleidslijn  grote  rivieren,  waarbij  het  jaar  1997  (het  jaar  van  de 
inwerkingtreding van de Beleidslijn Grote Rivieren) als peildatum geldt.

De bebouwingsregeling uit  het vigerende bestemmingsplan ‘Ruimte voor de Rivier’  is  in 
voorliggend  bestemmingsplan  één  op  één  overgenomen,  zodat  het  nieuwe 
bestemmingsplan niet meer bouwmogelijkheden biedt dan ingevolge de Beleidslijn grote 
rivieren  is  toegestaan.  De  bestemmingsplanregeling  maakt  de  uitbreiding  van  het 
oppervlakte  van  de  bestaande  gebouwen  met  maximaal  10% per  gebouw rechtstreeks 
mogelijk. Er zijn echter ook situaties denkbaar waarin het gewenst is om één of meerdere 
gebouwen te slopen en te vervangen door één nieuw gebouw, of waarin het gewenst is om 
de uitbreidingsruimte die voor meerdere gebouwen geldt, te benutten voor de uitbreiding of 
nieuwbouw van één gebouw. Uit rivierkundig opzicht hoeft dit niet tot problemen te leiden, 
aangezien de totale toegestane oppervlakte van de bebouwing op het bedrijventerrein niet 
toeneemt. Het is hierbij wel van belang om de nieuwe ontwikkeling rivierkundig te toetsen. 
Om die reden is in voorliggend bestemmingsplan een afwijkingsmogelijkheid opgenomen, 
die het mogelijk maakt om een grotere uitbreiding dan 10% of de bouw van een nieuw 
bedrijfsgebouw mogelijk te maken, mits de maximaal toegestane gezamenlijke oppervlakte 
aan gebouwen niet wordt overschreden. Hiervoor dient advies te worden ingewonnen bij de 
waterbeheerder. 

De  ontsluitingsweg  die  de  drie  bedrijfspercelen  verbindt  met  de  Noord  Zuid  is  in  het 
vigerende  bestemmingsplan  niet  op  een  passende  wijze  bestemd.  Ook  de  voormalige 
ontsluitingsweg,  die  het  bedrijfsperceel  van  Excluton  rechtstreeks  verbindt  met  de 
Waalbandijk,  is  niet  in een bestemmingsplan geregeld.  Uit  de uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 8 juni 2011 (201009807/1/H1) is gebleken 
dat de westelijke ontsluitingsweg onder het overgangsrecht valt en als zodanig mag worden 
blijven gebruikt. Het is wenselijk om deze gebruikssituatie in een bestemmingsplan vast te 
leggen,  zodat  de  weg  niet  langer  onder  het  overgangsrecht  valt.  In  voorliggend 
bestemmingsplan is voor de ontsluitingsweg in een passende regeling voorzien.

2.3 Vergroting bedrijventerrein

Voor het hele gebied van de Drutensche Waarden (het gebied rond de uiterwaarden aan de 
zuidzijde van de Waal, ten noordwesten van de kern Druten) zijn vanaf 2003 plannen in 
ontwikkeling met het oog op de herinrichting van het gebied. Het doel van de planvorming 
is  een  integrale  herontwikkeling  van  het  gebied,  die  is  gericht  op  verbetering  van  de 
ruimtelijke kwaliteit.

De  ontwikkeling  van  de  Drutensche  Waarden  behelst  onder  meer  het  treffen  van 
maatregelen  ten  behoeve  van  rivierverruiming,  verbetering  van  de  ecologische  situatie, 
realisering  van  hoogwaardige  woningbouw  en  herinrichting  van  de  bestaande 
bedrijfspercelen  Excluton  (in  de  uiterwaarden  van  de  Waal)  en  Westerhout  (in  het 
binnendijks gebied ten zuiden van de Waalbandijk). Onderdeel van de planvorming voor de 
Drutensche Waarden is de herinrichting van de bedrijfspercelen van Excluton, Conpax en het 
voormalige Deelensterrein (inclusief de tussenliggende gronden), die in de uiterwaarden van 
de  Waal  liggen.  Op  28  april  2005  heeft  de  gemeenteraad  van  Druten  de 
intentieovereenkomst  met  betrekking  tot  herontwikkeling  van  de  Drutensche  Waarden 
tussen de gemeente Druten, PNO Pactum BV en Rodruza BV bekrachtigd. Op basis van deze 
plannen is op provinciaal en gemeentelijk niveau bepaald dat uitbreiding van het bestaande 
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bedrijventerrein en verruiming van de mogelijkheden voor bedrijfsvestiging op de bestaande 
en nieuwe bedrijfspercelen gewenst is. In het Streekplan Gelderland is de planvorming in de 
Drutensche Waarden opgenomen als ‘kansrijk integraal project’. De gronden ten westen van 
het Conpaxterrein (het voormalige Deelensterrein en de gronden ten zuiden daarvan) zijn in 
het  Streekplan  opgenomen  als  ‘zoekzone  stedelijke  functies’.  In  het  nieuwe 
bestemmingsplan  is  uitbreiding  van  de  bedrijfsactiviteiten  dan  ook  mogelijk  gemaakt, 
enerzijds  door  een  bedrijfsbestemming  toe  te  kennen  aan  gronden  die  nu  nog  geen 
bedrijfsfunctie hebben; anderzijds door de mogelijkheden op de bestaande bedrijfspercelen 
te verruimen. 

Uitbreiding van het bedrijventerrein is op dit moment noodzakelijk om tegemoet te komen 
aan de behoefte van Excluton aan meer opslagruimte (tasvelden). De betonwarenfabriek 
heeft al geruime tijd een tekort aan opslagruimte. De terreinen worden op dit moment zo 
intensief  en  efficiënt  mogelijk  gebruikt,  waarbij  ook  delen  van  de  gronden  op  het 
Conpaxterrein en grenzend aan het voormalige Deelensterrein als tasveld in gebruik zijn 
genomen.  De markt  vraagt  op  dit  moment  steeds  meer  ‘just-in-timeleveranties’  waarbij 
opslag en uitlevering van producten niet langer bij een tussenhandel, maar rechtstreeks bij  
de producent plaatsvindt. Dit leidt, mede in combinatie met een steeds verdere diversificatie 
aan producten, tot meer opslag bij de betonwarenfabriek. Daarnaast streeft Excluton naar 
beperking  van  vervoersbewegingen  per  as.  Enerzijds  wordt  hierin  voorzien  door  meer 
gebruik te maken van aan- en afvoer per schip, anderzijds wordt gestreefd naar centraliseren 
van productie en logistiek. Op korte termijn wordt de vestiging in Waalwijk daarom gesloten 
en wordt de productie verplaatst naar Druten, zodat niet langer verkeersbewegingen nodig 
zijn tussen beide vestigingslocaties. Hoewel de productie plaatsvindt binnen de bestaande 
bebouwing  (door  vervanging  van  een  bestaande  productielijn)  en  er  dus  geen  extra 
bebouwing nodig is, neemt de behoefte aan opslagterrein hierdoor toe. 

Voor de realisering van extra bedrijventerrein is een locatie aansluitend op de bestaande 
bedrijfspercelen  noodzakelijk.  Vestiging  op  een  andere  locatie  (bijvoorbeeld  op  het 
binnendijks  gelegen  bedrijventerrein  Westerhout)  behoort  niet  tot  de  mogelijkheden, 
aangezien dit  zou leiden tot vervoersbewegingen tussen beide vestigingslocaties, wat uit 
oogpunt van efficiëntie en milieukwaliteit niet wenselijk is. 

Uitbreiding  van  het  bedrijventerrein  is  daarom voorzien  ten  zuiden  van  het  voormalige 
Deelensterrein, tussen twee takken van de ontsluitingsweg. Door de ligging van deze locatie 
tussen de twee (hoogwatervrije) delen van de ontsluitingsweg hebben de gronden op dit 
moment geen stroomvoerende of waterbergende functie in het geval van hoge waterstand. 
Realisering van bedrijventerrein op deze locatie heeft rivierkundig dan ook geen gevolgen. 

Vanwege  de  beoogde  uitbreiding  van  het  bedrijventerrein  is  de  bestemming 
‘Bedrijventerrein’  groter  dan  de  huidige  bedrijfspercelen.  De  oppervlakte  van  het 
bestemmingsvlak met de bestemming ´Bedrijventerrein´ in voorliggend bestemmingsplan 
bedraagt circa 31 hectare. In het bestemmingsplan ´Ruimte voor de Rivier´ was voor het 
Exclutonterrein  een  bestemmingsvlak  van  circa  19  hectare  opgenomen  en  voor  het 
Conpaxterrein  een  vlak  van  circa  5  hectare.  Voor  het  voormalige  Deelensterrein  was 
voorzien  in  een  bestemmingsvlak  van  circa  1  hectare,  maar  aan  deze  bestemming  is 
goedkeuring onthouden. Er wordt derhalve circa 7 hectare bedrijventerrein toegevoegd ten 
opzichte van het bestemmingsplan ´Ruimte voor de Rivier´. In figuur 2.1 is het nieuwe 
bestemmingsvlak ‘Bedrijventerrein’ geprojecteerd op de bedrijventerreinbestemming in het 
bestemmingsplan ‘Ruimte voor de Rivier’.  Uitbreiding van de bedrijfsbestemming is  met 
name  voorzien  rond  het  voormalige  Deelensterrein.  De  gronden  ten  oosten  van  het 
Deelensterrein  zijn  in  de  huidige  situatie  reeds  in  gebruik  ten  behoeve  van  de 
transportactiviteiten van Excluton; de gronden ten zuiden van het Deelensterrein zijn in de 
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huidige  situatie  deels  in  gebruik  als  parkeerterrein,  maar  zijn  grotendeels  ingevuld  als 
(kwel)waterplas. Ook op de gronden tussen het Conpaxterrein en het Exclutonterrein, waar 
in de huidige situatie wordt geparkeerd, wordt de bedrijfsbestemming vergroot. Dit is met 
name nodig om de huidige ontsluitingsweg positief te bestemmen en om een eventuele 
verplaatsing van deze weg (in combinatie met vergroting van de waterinlaat) mogelijk te 
maken. 

Figuur 2.1: Uitsnede vigerend bestemmingsplan 'Ruimte voor de Rivier met in rood de begrenzing van de 
nieuwe bestemming 'Bedrijventerrein'. 

2.4 Verruiming geluidzone

De transportactiviteiten van Excluton op het voormalige Deelensterrein maken onderdeel uit 
van de bedrijfsvoering van Excluton. Om die reden worden de transportactiviteiten en de 
betonfabriek in het kader van de mileuwet- en regelgeving als één inrichting beschouwd. 
Eén  en  ander  betekent  dat  de  activiteiten  die  samenhangen  met  het  transport  worden 
opgenomen in  de omgevingsvergunning voor  de  activiteit  milieu (milieuvergunning)  van 
Excluton. Momenteel gelden voor de beoordeling van beide bedrijfstakken op het gebied 
van  geluid  nog  verschillende  toetsingskaders.  Excluton  is  een  geluidzoneringsplichtige 
inrichting  en  wordt  derhalve  getoetst  aan  de  50  dB(A)  contour,  die  ingevolge  de  Wet 
geluidhinder rond het gezoneerde bedrijventerrein aanwezig is en die in planologisch opzicht 
is vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Ruimte voor de Rivier’. Het beoordelingskader voor 
de transportactiviteiten wordt gevormd door de Wet milieubeheer respectievelijk het Besluit 
algemene  regels  inrichtingen  milieubeheer  (Barim,  oftewel  Activiteitenbesluit).  Door  het 
opnemen van de transportactiviteiten in een overkoepelende omgevingsvergunning voor alle 
activiteiten van Excluton, worden ook de activiteiten van het transportbedrijf getoetst aan de 
50 dB(A) geluidzone. Verruiming van de zone is om die reden noodzakelijk. 

Daarnaast  maakt  het  nieuwe  bestemmingsplan  de  vestiging  van  bedrijven  mogelijk  op 
gronden  die  nu  nog  geen  bedrijfsbestemming  hebben.  Gezien  de  grote  afstand  tot 
geluidgevoelige  objecten  (ruim  500  meter)  behoort  nieuwvestiging  van 
geluidzoneringsplichtige  inrichtingen  (zogenaamde  grote  lawaaimakers)  tot  de 
mogelijkheden. Aangezien het Exclutonterrein en het Conpaxterrein in de huidige situatie al 
gezoneerd zijn in het kader van de Wet geluidhinder en ook het voormalige Deelensterrein 
tot  het gezoneerde bedrijventerrein zal  gaan behoren,  is  het logisch om ook de nieuwe 
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bedrijfspercelen onderdeel te laten uitmaken van het gezoneerde bedrijventerrein. Hierdoor 
wordt het tevens mogelijk dat de gronden als tasveld deel gaan uitmaken van de inrichting 
van Excluton. Door deze keuze is voor alle (bestaande en eventuele nieuwe) bedrijven in het 
plangebied sprake van één toetsingskader voor het aspect geluidhinder, te weten de Wet 
geluidhinder. Dit geeft enerzijds duidelijkheid voor de bedrijven op het bedrijventerrein en 
biedt anderzijds bescherming aan de geluidgevoelige objecten rond het bedrijventerrein. 

Omdat  zowel  het  voormalige  Deelensterrein  als  de  nieuwe  gronden  met  een 
bedrijfsbestemming  tot  het  gezoneerde  bedrijventerrein  zullen  gaan  behoren,  is  de 
bestaande zone te klein. Deze geluidzone dient dan ook te worden verruimd om voldoende 
ruimte te bieden aan de bedrijfsactiviteiten in het plangebied. Door middel van onderzoek is 
de ligging van de nieuwe contour bepaald (zie paragraaf 6.3). Voorliggend bestemmingsplan 
voorziet in een verruiming van de geluidzone rond het bedrijventerrein. Overigens beperkt 
de  verruiming  van  de  50  dB(A)-contour  zich  tot  gronden  op  het  grondgebied  van  de 
gemeente Druten. Het gedeelte van de geluidzone die zich uitstrekt over het grondgebied 
van de gemeente Neder-Betuwe behoeft niet te worden aangepast, zodat de akoestische 
situatie voor de woningen in (onder andere) de dorpskern Ochten niet verandert. 
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3 TOETSINGSKADER

3.1 Natuurbeschermingswetgeving

De natuurwaarden in Nederland worden op verschillende wijzen beschermd:

Gebiedsbescherming

De  bescherming  van  Natura  2000-gebieden  en  beschermde  natuurmonumenten  wordt 
gewaarborgd door de Natuurbeschermingswet 1998 (zie paragraaf 3.2).  Voor activiteiten 
met  een  mogelijk  effect  op  deze  gebieden  is  toetsing  aan  de  Natuurbeschermingswet 
noodzakelijk.

Soortbescherming

De bescherming van soorten wordt gewaarborgd door de Flora- en faunawet (zie paragraaf 
3.3).  Deze  wet  beschermt  inheemse  planten-  en  diersoorten  waarbij  onderscheid  wordt 
gemaakt in verschillende beschermingscategoriën. Voor alle activiteiten die mogelijk effect 
op de beschermde planten- en diersoorten kunnen hebben is toetsing aan de Flora wen 
faunawet noodzakelijk.

Planologische bescherming

Naast de specifieke gebieds- en soortbescherming is er  de planologische bescherming in 
bestemmingsplannen en via  vergunningaanvragen.  De Ecologische Hoofdstructuur  wordt 
bijvoorbeeld op deze wijze beschermd (zie paragraaf 3.4). 

3.2 Natuurbeschermingswet 1998

3.2.1 Implementatie van Europese wet- en regelgeving

Per  1  oktober  2005  is  de  Europese  wet-  en  regelgeving1 volledig  in  de  Nederlandse 
wetgeving (Natuurbeschermingswet 1998) opgenomen, waardoor een directe toetsing aan 
deze Europese richtlijnen niet meer aan de orde is. De natuurbeschermingswet 1998 ziet toe 
op  de  bescherming  van  specifiek  aangewezen  gebieden  ten  behoeve  van  specifieke 
instandhoudingsdoelen.  Deze  doelen  worden  vastgelegd  in  de  aanwijzingsbesluiten  van 
deze zogenaamde Natura-2000 gebieden. 

Per 1 oktober 2005 is een Natuurbeschermingswetvergunning2 verplicht voor  alle nieuwe 
projecten en handelingen die, gelet op de instandhoudingsdoelen:
– De kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het gebied kunnen 

verslechteren;
– Een  verstorend  effect  kunnen  hebben  op  de  soorten  waarvoor  het  gebied  is 

aangewezen;
– De natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten3.

Hiernaast is binnen de Natuurbeschermingswet een goedkeuringsbesluit nodig4 voor elk plan 
dat, gelet op de instandhoudingsdoelen:
− De kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het gebied kunnen 

verslechteren;

1 De Habitat- en Vogelrichtlijn en diverse internationale verdragen
2 Artikel 19d
3 Gedeputeerde Staten mogen slechts vergunning verlenen als “zij  zich hebben verzekerd dat het project afzonderlijk of in  

combinatie met andere projecten of handelingen géén significante effecten heeft op de natuurlijke kenmerken van het gebied”.  
In alle gevallen waarin significante effecten zouden kunnen optreden moet de initiatiefnemer vooraf een passende beoordeling  
van de gevolgen opstellen, die door GS in haar besluitvorming moet worden betrokken. (art. 19f, 19g)

4 Artikel 19j
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− Een  verstorend  effect  kunnen  hebben  op  de  soorten  waarvoor  het  gebied  is 
aangewezen.

3.2.2 ADC-voorwaarden

Als  in de natuurtoets  de conclusie wordt getrokken dat de voorgenomen activiteiten de 
natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied significant aantasten of zouden kunnen 
aantasten, kan het bevoegd gezag het plan alleen vaststellen dan wel de vergunning alleen 
dan verlenen als voldaan is aan de zogenoemde ADC-voorwaarden5:
− (A) alternatieve oplossingen voor het project of andere handelingen ontbreken;
− (D)  er  is  sprake  van een  plan/project  met  dwingende redenen van groot  openbaar 

belang en;
− (C) er is gegarandeerd dat de initiatiefnemer de compenserende maatregelen vooraf en 

tijdig treft. De compenserende maatregel moet hierbij worden gezien als een uiterste 
maatregel omdat dit vaak niet tot volledig herstel van de natuur leidt.

Indien de conclusie wordt getrokken dat er met zekerheid geen negatieve effecten optreden, 
of dat deze met zekerheid niet significant negatief zijn is het project uitvoerbaar binnen de 
Natuurbeschermingswet. Bij de planvaststelling c.q. vergunningverlening kan het bevoegd 
gezag  voorschriften  of  beperkingen  vaststellen  teneinde  verslechtering  of  verstoring  in 
afdoende mate te voorkomen.

3.2.3 Ontwerp-aanwijzingsbesluiten

Naar verwachting worden in 2012 de aanwijzingsbesluiten voor de Natura-2000 gebieden 
definitief vastgesteld, waarbij de instandhoudingsdoelen en de begrenzing opnieuw worden 
vastgelegd. In deze procedure kunnen nieuwe doelen worden toegevoegd aan de eerdere 
aanwijzings-  en  aanmeldingsbesluiten.  Op  dit  moment  (april  2012)  is  de  definitieve 
aanwijzing in voorbereiding. Vooruitlopend op de definitieve aanwijzing heeft de minister 
per  brief  (26  januari  2010)  aangegeven  dat  bij  de  definitieve  aanwijzing  een  aantal 
aanpassingen ten opzichte van het ontwerp-aanwijzingsbesluit  worden doorgevoerd. Het 
ontwerp-aanwijzingsbesluit6 voor  het  Natura  2000-gebied  Uiterwaarden Waal  heeft  van 
11 september  tot  en met  22 oktober  2008 ter  inzage gelegen.  Tot het moment van de 
definitieve aanwijzing worden de instandhoudingsdoelen uit het ontwerp-aanwijzingsbesluit 
en de brief van de minister (26 januari 2010) als uitgangspunt genomen (zie paragraaf 3.1). 

3.2.4 Begrenzing Natura 2000-gebied 'Uiterwaarden Waal'

De  begrenzing  van  het  Natura  2000-gebied  'Uiterwaarden  Waal'  is  aangegeven  op  de 
ontwerpkaart  behorende  bij  het  ontwerpbesluit.  Hiervoor  geldt  een  algemene 
exclaveringsformule  waarin  bestaande  bebouwing,  bouwkavels,  erven  verhardingen, 
waterkerende  dijken,  kanalen  en  spoorlijnen  géén deel  uit  maken van  het  aangewezen 
gebied.  Deze  exclaveringsformule  wordt  afgestemd  op  de  plaatselijke  omstandigheden, 
waardoor  bebouwing  incidenteel  is  opgenomen  binnen  het  natura  2000-gebied 
(bijvoorbeeld bebouwing met vleermuizenkolonies)7.

3.3 Flora- en faunawet

3.3.1 Soortbescherming

De bescherming van soorten is in Nederland vastgelegd in de Flora- en faunawet. Deze wet 
is sinds april 2002 van kracht en is bedoeld om het voortbestaan van de beschermde soort  
niet  in gevaar  te brengen (niet  individuele planten of dieren).  De wet biedt alle vogels, 

5 Artikel 19g, 19h en 19k
6 Ministerie van LNV, 2008
7 Naar: Concept – Hoofdlijnen begrenzingen en selectie Natura 2000 gebieden, Ministerie van LNV, november 2005.
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amfibieën,  reptielen,  vissen,  zoogdieren  én  een  specifiek  aantal  insecten,  weekdieren, 
kreeftachtigen en planten een wettelijke bescherming. Voor deze soorten geldt een aantal 
verbodsvoorschriften (artikel 8 t/m 12).

3.3.2 Zorgvuldig handelen

Bij het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen is de kans groot dat een of meer beschermde 
soorten worden beschadigd, verwond, gedood, opzettelijk verontrust of dat nesten, holen, 
verblijfplaatsen of eieren worden beschadigd of vernield. Beschermde plant- of diersoorten 
(waaronder  alle  vogels  en  amfibieën)  komen  immers  overal  in  Nederland  voor.  Door 
“zorgvuldig te handelen” kan een groot deel van deze schade evenwel vermeden worden. 
Uitgangspunt van de Flora- en faunawet is dan ook het principe van de algemene zorgplicht 
(artikel 2), waarin een ieder gehouden is om alle adequate voorzorgsmaatregelen te nemen 
die  “in  redelijkheid  kunnen  worden  gevergd”  om  verontrusting,  vernieling,  doden  en 
verjaging etc. te voorkomen. 

Ook in dit rapport wordt dit als uitgangspunt gehanteerd. Bij de effectbeoordeling wordt 
aangenomen  dat  bij  de  uitvoering  van  het  project  alle  relevante  voorzorgsmaatregelen 
inderdaad worden genomen.

3.3.3 Ontheffingen en vrijstellingen

Vanuit deze benadering is strijdigheid met de Flora- en faunawet alleen aan de orde als er 
sprake is van onvermijdbare schade. Voor een beperkt aantal soorten is het denkbaar dat 
ondanks zorgvuldig handelen niet alle schade kan worden voorkomen. Voor een deel van 
deze onvermijdelijke schade voorziet de Flora- en faunawet in ontheffingen en vrijstellingen. 
De  mogelijkheden  voor  ontheffingen  en  vrijstellingen  verschillen  naar  de  aard  van 
activiteiten die worden uitgevoerd én de kwetsbaarheid van de beschermde soorten. Dit is 
nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur die eind februari 2005 in werking 
is getreden.

Voor wat betreft projecten die zien op de “ruimtelijke inrichting of ontwikkeling” van een 
gebied wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën soorten en vogels:
1. Algemene soorten: 43 niet bedreigde soorten (tabel  1) die zo algemeen zijn dat bij  

voorbaat kan worden gesteld dat zij niet in hun voortbestaan bedreigd worden. Voor 
deze soorten geld een algemene vrijstelling.

2. Overige  soorten:  101  regulier  beschermde  planten  en  dieren  (tabel  2).  Een 
ontheffingsaanvraag kan worden verleend nadat is aangetoond dat door de betreffende 
werkzaamheden “geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding 
van de soort” (artikel 75, lid 4).
Voor soorten van tabel 2 geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling voor artikel 
8 tot en met 12 mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister 
goedgekeurde gedragscode. Deze gedragscode moet door een sector of ondernemer 
zelf worden opgesteld en worden ingediend ter goedkeuring. Een initiatiefnemer mag 
gebruikmaken van door andere opgestelde en goedgekeurde gedragscodes. Zolang de 
aanvrager niet beschikt over een gedragscode zal ook voor tabel 2 soorten via een lichte 
toets ontheffing aangevraagd moeten worden. In een lichte toets dient aangetoond te 
worden dat het voortbestaan van de soort niet in gevaar komt. 

3. Streng beschermde soorten: 104 werkelijk bedreigde zeldzame dier- en plantensoorten 
(tabel  3).  Indien  soorten  van  tabel  3  schade  ondervinden  kan  alleen  onder  strenge 
voorwaarden ontheffing worden verleend voor het uitvoeren van inrichtingsprojecten 
als aan strenge criteria wordt voldaan (de uitgebreide toets):
– Het project doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de 

betreffende soorten;
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– De werkzaamheden hebben geen “wezenlijke invloed” op de soorten;
– Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden wordt in redelijkheid alles verricht of 

gelaten om te voorkomen dat schade aan voor komt;
– Er  is  geen  alternatief  voor  de  geplande  activiteit  (geen  andere  bevredigende 

oplossing);
– Er is sprake van een bij de wet genoemd belang; 
– Er vindt geen benutting of economisch gewin plaats. 

3.3.4 Vogels

Vogels zijn niet opgenomen in tabel 1, 2 of 3 van de Flora- en faunawet. Alle vogels zijn in 
Nederland gelijk beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden 
gedood of  verontrust,  of waardoor hun nesten of vaste rust-  of verblijfplaatsen worden 
verstoord zijn verboden.

Tijdens  werkzaamheden  dient  rekening  te  worden gehouden met  het  broedseizoen.  De 
meeste broedvogels maken ieder broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw 
nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik zijn alleen tijdens het broedseizoen 
beschermd. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig, indien werkzaamheden buiten het 
broedseizoen plaatsvinden of maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat deze soort 
zich vestigen. Buiten het broedseizoen mag van deze soorten het nest worden verplaatst of 
verwijderd.

Verblijfplaatsen van vogels  die deze het gehele jaar gebruiken,  zijn jaarrond beschermd. 
Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar 
hetzelfde nest. Deze soorten zijn vermeld in categorie 1 tot en met 4 van de 'Aangepaste lijst 
jaarrond beschermde vogelnesten' 8. Deze categorieën omvatten de volgende nesten:
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als netst, buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (bijvoorbeeld: steenuil);
2. Nesten van koloniebroeders  die  elk  broedseizoen op dezelfde plaats  broeden en die 

daarin  zeer  honkvast  zijn  of  afhankelijk  van  bebouwing  of  biotoop.  De  (fysieke) 
voorwaarden  voor  de  nestplaats  zijn  vaak  zeer  specifiek  en  limitatief  beschikbaar 
(bijvoorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus);

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) 
voorwaarden  voor  de  nestplaats  zijn  vaak  zeer  specifiek  en  limitatief  beschikbaar 
(bijvoorbeeld: ooievaar, kerkuil en slechtvalk);

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks 
in staat zijn een nest te bouwen (bijvoorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).

Indien werkzaamheden effect hebben op deze soorten is een ontheffing nodig. Voor vogels 
kan  alleen  een  ontheffing  worden  verleend  op  grond  van  een  wettelijk  belang  uit  de 
vogelrichtlijn. Dit zijn:
– Bescherming van flora en fauna;
– Veiligheid van het luchtverkeer;
– Volksgezondheid of openbare veiligheid.

Naast de categorieën 1 tot en met 4 zijn een aantal vogelsoorten ondergebracht in categorie 
5. Hoewel deze soorten op deze lijst zijn opgenomen zijn de vaste rust- en verblijfplaats van 
deze  soorten  niet  jaarrond  beschermd.  Dit  betreft  namelijk  soorten  die  weliswaar  vaak 
terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor gebroed hebben of de directe omgeving 
daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren 
is gegaan, zich elders te vestigen. 

8 Ministerie van LNV, 2009
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3.3.5 Wezenlijke invloed

Cruciaal  bij  de  beoordeling  van  de  effecten  op  streng  beschermde soorten  (tabel  3  en 
vogels) is het begrip “wezenlijke invloed”. Er is sprake van wezenlijk zodra een ingreep een 
negatief  effect  heeft  op  de  stand  van  de  populatie.  Bij  de  beoordeling  dient  redelijke 
zekerheid te worden verkregen omtrent de vraag of al dan niet sprake is van wezenlijke 
invloed.  Daarbij  moet  de  zeldzaamheid  en  de  ruimtelijke  verspreiding  van  de  soort  in 
beschouwing worden genomen, alsmede de herstelcapaciteit van de populatie in samenhang 
met de aanwezigheid van uitwijkmogelijkheden én de tijdelijkheid van het negatieve effect.

De  voorliggende  toetsing  richt  zich  in  het  verlengde  van  het  bovenstaande  op  de 
beantwoording van de volgende vragen:
− Welke beschermde soorten komen voor in het plangebied of zouden gezien hun habitat- 

c.q. groeiplaatseisen en ruimtelijke verspreiding voor kunnen komen.
− Welke schade in de zin van de Flora- en faunawet kunnen op deze soorten als gevolg 

van de ingrepen ondervinden?
− Welke  voorzorgsmaatregelen  kunnen  genomen  worden  om  schade  aan  deze 

beschermde plant- diersoorten te voorkomen?
− Welke  onvermijdbare  schade  op  welke  beschermde  soorten  zou  ondanks  deze 

voorzorgsmaatregelen toch kunnen optreden.
− Voor welke van deze soorten kan aanspraak gemaakt worden op een vrijstelling dan wel 

ontheffing voor deze onvermijdbare schade?
− Onder  welke  voorwaarden  zouden  de  benodigde  ontheffingen  voor  de  resterende 

soorten verleend kunnen worden?
− Voor welke soorten geldt dat de effecten van de optredende schade van wezenlijke 

invloed op de stand van de populatie zou kunnen zijn c.q. het voortbestaan van de soort 
zouden kunnen bedreigen?

3.4 Afwegingskader Ecologische Hoofdstructuur

3.4.1 Ecologische Hoofdstructuur

De  Ecologische  Hoofdstructuur  (EHS)  is  het  beoogde  samenhangende  netwerk  van 
kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen. Dit netwerk 
wordt  gerealiseerd  door  vergroting  van  natuurgebieden,  ontwikkeling  van  nieuwe 
natuurgebieden,  aangepast  agrarisch(-natuur)  beheer  en  aanleg  van  ecologische 
verbindingszones. Vergroting en verbinding dragen bij aan het oplossen van problemen op 
het vlak van verdroging, vermesting en versnippering. Het doel is te komen tot duurzame 
populaties  van  kwetsbare  plant-  en  diersoorten.  De  ambitie  is  om uiterlijk  in  2021  de 
beoogde omvang van natuurgebieden en gebieden met agrarisch natuurbeheer in de EHS 
gerealiseerd te hebben. 

In  de  Nota  Ruimte,  Ruimte  voor  Ontwikkeling,  deel  49 is  een  beschermingsregime 
vastgelegd  voor  de  EHS.  Deze  nota  is  in  2012  vervangen  door  de  Structuurvisie 
Infrastructuur  en Ruimte10.  De begrenzing en ruimtelijke  bescherming van de EHS is  op 
provinciaal  niveau geregeld in  het  streekplan11.  Bij  ruimtelijke  projecten zie  zodanig zijn 
gelokaliseerd dat zij de milieu- en waterkwaliteit in de EHS-gebieden beïnvloeden moet het 
effect daarvan expliciet worden meegenomen.

Met  de  inwerkingtreding  van  de  Wet  ruimtelijke  ordening  per  1  juli  2008  heeft  het 
streekplan  Gelderland  2005  de  status  van  structuurvisie  gekregen.  De  inhoud  van  het 
streekplan  blijft  voor  de  provincie  de  basis  voor  haar  eigen  optreden  in  de  ruimtelijke 

9 Ministeries van VROM, LNV, V&W en EZ, 2006
10 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012
11 Streekplan Gelderland, 2005
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ordening. Gemeenten krijgen een grotere eigen verantwoordelijkheid in het afhandelen van 
hun locale zaken. De provincie stelt hiervoor, in de ruimtelijke verordening12, regels aan de 
bestemmingsplannen van de gemeenten. 

3.4.2 “Nee, tenzij”-benadering

De totstandkoming van de EHS verloopt via de sporen: bescherming en ontwikkeling. De 
bescherming van de EHS wordt vormgegeven door de “nee, tenzij”-benadering. Dit houdt 
in  dat  bestemmingswijziging  in  de  EHS  niet  mogelijk  is  als  daarmee  de  wezenlijke 
kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reële 
alternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang. Om te kunnen bepalen of 
de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied significant worden aangetast moet het 
bevoegd  gezag13 erop  toezien  dat  hier  naar  door  de  initiatiefnemer  onderzoek  wordt 
verricht. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken zal de provincie de te behouden 
wezenlijke kenmerken en waarden per gebied specificeren.  De te beschermen wezenlijke 
kenmerken en waarden van de EHS zijn in 2006 als streekplanuitwerking14 vastgelegd. 

Een  ruimtelijke  ingreep  wordt  als  een  significante  aantasting  van  kernkwaliteiten  en 
omgevingscondities gezien wanneer deze kan leiden tot:
– Een  vermindering  van  het  areaal  en  kwaliteit  van  bestaande  natuur-,  bos-  en 

landschapselementen en gebieden die aangewezen voor nieuwe natuur en agrarische 
natuur;

– Een  vermindering  van  de  uitwisselingsmogelijkheden  voor  planten  en  dieren  in 
verbindingszones, en tussen de verschillende leefgebieden in de overige delen van de 
EHS;

– Een  vermindering  van  de  kwaliteit  van  het  leefgebied  van  alle  soorten  waarvoor 
conform  de  Flora-  en  faunawet  een  ontheffing  vereist  is  en  als  zodanig  worden 
genoemd  in  de  AMvB  Vrijstelling  beschermde  dier-  en  plantensoorten  Flora-  en 
faunawet;

– Een  vermindering  van  het  areaal  van  de  grote  natuurlijke  eenheden 
(aaneengeslotenheid);

– Een belemmering voor het verloop van natuurlijke processen in grote eenheden;
– Een  verstoring  van  de  natuurlijke  morfologie,  waterkwaliteit,  watervoering  en 

verbondenheid met het landschap van HEN-wateren;
– Een  verandering  van  de  grond-  en  oppervlaktewater-omstandigheden  (kwaliteit  en 

kwantiteit)  die  de  voor  de  natuurdoeltypen  gewenste  grond-  en  oppervlaktewater 
situatie (verder) aantast;

– Een  verhoging  van  de  niet-gebiedseigen  geluidsbelasting  in  stiltebeleidsgebieden  en 
stiltegebieden (in geval de norm van 40 decibel wordt overschreden).

Bestemmingsplanwijzigingen  die  leiden  tot  aantasting  van  de  wezenlijke  kenmerken  of 
waarden van de EHS-natuur kunnen alleen worden goedgekeurd als – naast het ontbreken 
van reële alternatieven en de aanwezigheid van groot openbaar belang – aantoonbaar in 
hetzelfde  bestemmingsplan  voorzieningen  worden  getroffen  waarmee  de  schade  zoveel 
mogelijk  wordt  beperkt  door  mitigerende  maatregelen.  Compensatie  van  de  resterende 
schade  dient  plaats  te  vinden  in  hetzelfde  bestemmingsplan  of  in  gekoppelde 
bestemmingsplannen. Per saldo zal op planniveau of op gebiedsniveau geen verlies mogen 
optreden van areaal, kwaliteit en samenhang. 

12 Provincie Gelderland, 2011
13 In dit geval Gedeputeerde Staten
14 Streekplanuitwerking: Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse ecologische hoofdstructuur, mei 2006
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Aan compensatie worden in het kader van de EHS de volgende voorwaarden gesteld:
− Geen netto-verlies aan waarden, voor wat betreft areaal, kwaliteit en samenhang;
− Compensatie  moet  aansluitend  of  nabij  de  ingreep  plaatsvinden,  mits  hierbij  een 

duurzame  situatie  ontstaat.  Indien  dit  niet  kan  is  realisering  van  kwalitatief 
gelijkwaardige waarden of fysieke compensatie verder weg van het gebied mogelijk.

− Indien  fysieke  compensatie  niet  mogelijk  is,  is  financiële  compensatie  conform  de 
Richtlijn  Compensatie  Natuur  en  Bos  die  op  2  juli  1998  in  het  Provinciaal  Blad  is 
gepubliceerd aan de orde. Hiertoe wordt niet eerder overgegaan dan nadat alle andere 
mogelijkheden, waaronder onteigening, maximaal zijn benut;

− Mitigatie  en  compensatie  maken  deel  uit  van  het  plan.  De  eventuele  daarmee 
samenhangende meerkosten van de activiteit dienen in het plan te zijn verdisconteerd 
(veroorzakersbeginsel). Het besluit over de compensatie is daarmee gekoppeld aan het 
te nemen besluit over de ingreep. Indien over de compensatie in een ander kader wordt 
besloten dan over de ingreep kan eerst met de uitvoering worden begonnen nadat ten 
minste het compensatiebesluit onherroepelijk is geworden. 

3.4.3 EHS-natuur, EHS-verweving en ecologische verbindingszones.

De  EHS  bestaat  uit  drie  onderdelen:  EHS-natuur,  EHS-verweving  en  ecologische 
verbindingszones. Op deze onderdelen is toegespitst ruimtelijk beleid van toepassing. Voor 
het behoud en herstel  van de biodiversiteit  in Gelderland zijn de drie delen van de EHS 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soorten die gebonden zijn aan grotere natuurgebieden 
vinden  vooral  een  plek  in  EHS-natuur;  EHS-verweving  is  van  belang  voor  soorten  die 
gebonden zijn aan gebieden waarin veel natuurelementen en natuurkwaliteiten verweven 
zijn  met  agrarisch  en  ander  gebruik  van  het  cultuurlandschap.  Met  de  ecologische 
verbindingszones  neemt  de  versnippering  van  de  natuur  af  en  ontstaan  meer 
migratiemogelijkheden voor plant- en diersoorten.

Binnen het EHS-beschermingsregime van de EHS-natuur is ontwikkeling van andere functies 
uitgesloten,  tenzij  er  sprake  is  van  een  reden  van  groot  openbaar  belang.  In  de  EHS-
verweving  en  verbindingszones  zijn,  in  tegenstelling  tot  de  EHS-natuur,  er  onder 
voorwaarden mogelijkheden voor de ontwikkeling van andere functies. In de EHS-verweving 
en sterker nog in de EHS-verbinding, zijn onderdelen van de EHS niet voor 100% belegd 
met  natuurdoelen.  Het  zijn  als  het  ware zoekgebieden waar  de  precieze locatie  van de 
natuurdoelen nog niet vast staat. Initiatieven voor bijvoorbeeld recreatie of landschappelijk 
wonen kunnen hier mogelijk zijn,  wanneer wordt bijgedragen aan de realisering van de 
natuurdoelen.  Die bijdrage moet dan onderdeel zijn van de realisering van het initiatief. 
Door gelijktijdig met een initiatief bij te dragen aan de realisering van de natuurdoelen kan 
het mogelijk zijn om significante aantasting van kernkwaliteiten of omgevingscondities te 
voorkomen. Dit geldt alleen wanneer daarmee geen bestaande natuurwaarden significant 
worden aangetast en geen barrières voor de gewenste samenhang worden gecreëerd. 

3.4.4 Verschillen met de Natuurbeschermingswet

Het EHS-regime is vergelijkbaar met het kader voor Natura 2000-gebieden. Er zijn echter 
enkele subtiele verschillen:
− Bij het EHS-afwegingskader gaat het om “redenen van groot openbaar belang”, in de 

Natuurbeschermingswet gaat het om “dwingende redenen van groot openbaar belang”. 
Met  “dwingend”  wordt  hier  in  ieder  geval  niet  ieder  denkbaar  openbaar  belang 
bedoeld, maar een belang dat, ook op de langere termijn, zwaarder moet wegen dan de 
belangen die de Natuurbeschermingswet beoogt te beschermen. 

− Bij het EHS-afwegingskader is de beoordeling van eventueel schadelijke effecten van 
bestaand gebruik minder streng dan in het kader van de Natuurbeschermingswet.

− Bij Natura 2000-gebieden is financiële compensatie niet mogelijk.
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Figuur  4.1:  Begrenzing  Natura  2000-gebied  'Uiterwaarden  Waal'  ter  hoogte  van  het  plangebied  (bron: 
provincie Gelderland). 
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4 NATUURDOELEN

4.1 Natuurdoelen Natura 2000-gebied 'Uiterwaarden Waal'

De  concrete  instandhoudingsdoelen  voor  het  Natura  2000-gebied  'Uiterwaarden  Waal' 
worden  waarschijnlijk  in  2012  vastgelegd  in  het  definitieve  aanwijzingsbesluit.  Ter 
voorbereiding op het aanwijzingsbesluit is door het ministerie van LNV een ontwerpbesluit 
opgesteld. De in dit ontwerpbesluit opgenomen instandhoudingsdoelen en de wijzigingen 
uit de de minister (26 januari 2010) word in deze voortoets als uitgangspunt genomen.

Het  deel  van  het  Natura-2000  gebied  “Uiterwaarden  Waal”  waarin  een  deel  van 
bestemmingsplan is gesitueerd, is  in beginsel  aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Alleen 
voor enkele soorten en habitats (complementaire doelen) wordt de begrenzing en daarmee 
de  instandhoudingsdoelen  van  de  habitatrichtlijn  gelijk  getrokken  aan  die  van  de 
vogelrichtlijn.  Met  behulp  van  deze  complementaire  doelen  is  de  realisering  van  de 
landelijke doelen gewaarborgd.

4.1.1 Algemene doelen

Voor alle Natura 2000-gebieden zijn algemene doelen geformuleerd die betrekking hebben 
op  behoud  van  de  bijdrage  aan  de  biologische  diversiteit  en  de  gunstige  staat  van 
instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie (EU).  Deze 
algemene doelen staan voor behoud en, indien van toepassing, herstel van:
1. De bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 

2000 zowel binnen Nederland als binnen de EU;
2. De  bijdrage  van  het  Natura  2000-gebied  aan  de  biologische  diversiteit  en  aan  de 

gunstige staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de EU, die 
zijn opgenomen in bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit omvat de benodigde 
bijdrage van het gebied aan het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van 
instandhouding voor de habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is aanwezen;

3. De natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen;

4. De op het gebied van toepassing zijn de ecologische vereisten van de habitattypen en 
soorten waarvoor het gebied is aanwezen.

4.1.2 Instandhoudingsdoelen

Deze  algemene  doelen  zijn  in  het  ontwerpbesluit  nader  uitgewerkt  in 
instandhoudingsdoelen. Deze kunnen als volgt worden samengevat:

Vogelrichtlijnsoorten: broedvogels

– Uitbreiding  omvang  en/of  verbetering  van  de  kwaliteit  van  het  leefgebied  van 
porseleinhoen met een draagkracht voor een populatie van tenminste 10 paren;

– Uitbreiding  omvang  en/of  verbetering  van  de  kwaliteit  van  het  leefgebied  van 
kwartelkoning met een draagkracht voor een populatie van tenminste 30 paren;

– Uitbreiding omvang en/of verbetering van de kwaliteit van het leefgebied van zwarte 
stern met een draagkracht voor een populatie van tenminste 20 paren;
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Vogelrichtlijnsoorten: niet-broedvogels

Behoud omvang en kwaliteit  van het  leefgebied voor de soorten: fuut  (90),  aalscholver 
(260), kleine zwaan (9), kolgans (5.500), grauwe gans (2.400), brandgans (610), smient 
(4.700),  krakeend  (50),  pijlstaart  (30),  slobeend  (90),  tafeleend  (190),  kuifeend  (530), 
nonnetje (6), meerkoet (780), kievit (790), grutto (70), wulp (160)15.

Complementaire doelen

Voor  het  deel  van  het  Natura  2000-gebied  'Uiterwaarden  Waal'  dat  enkel  als 
vogelrichtlijngebied is begrensd, gelden enkele complementaire doelen uit de Habitatrichtlijn 
'Uiterwaarden Waal'. Het betreft hier habitattypen en soorten met zeer ongunstige staat van 
instandhouding  of  om  habitattypen  en  soorten  met  een  matig  ongunstige  staat  van 
instandhouding  en  tevens  een  lage  landelijke  dekking  en/of  onvoldoende  geografische 
spreiding. In dit gebied gelden de volgende complementaire doelen:

Complementaire habitattypen

– Uitbreiding  oppervlakte  en  verbetering  van  de  kwaliteit  van  slikoevers, 
stroomdalgraslanden en vochtige alluviale bossen (subtype a: zachthoutooibossen).

Complementaire habitattichtlijnsoorten

– Uitbreiding  omvang  en  verbetering  kwaliteit  leefgebied  voor  uitbreiding  van  de 
populatie voor de soorten: zeeprik, rivierprik en kamsalamander;

– Behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied voor uitbreiding van de populatie 
voor de soorten: elft, zalm;

– Behoud verspreiding, omvang en verbetering kwaliteit van leefgebied voor behoud van 
de populatie voor de soort: grote modderkruiper.

4.2 Natuurdoelen Ecologische Hoofdstructuur

4.2.1 Ecologische Hoofdstructuur

De in  het  kader  van de  EHS te  beschermen en te  behouden wezenlijke  kenmerken en 
waarden zijn in 2006 als streekplanuitwerking vastgesteld16. In deze streekplanuitwerking 
zijn de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken weergegeven, die een 
rol spelen bij de ruimtelijke afwegingen in het groenblauwe raamwerk en de waardevolle 
landschappen ter bepaling van mitigatie, compensatie, saldering en kwalitatieve verbetering.

Het plangebied ligt voor een deel binnen EHS-verweving, terwijl de noordelijke oeverzone 
grotendeels  is  aangewezen  als  EHS-natuur17 (zie  figuur  4.2).  Binnen  EHS-natuur  is 
ontwikkeling van andere functies uitgesloten, tenzij er sprake is van een reden van groot 
openbaar belang. In de EHS-verweving zijn echter wel mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van andere functies. EHS-verweving is als het ware een zoekgebied waar de precieze locaties 
van  de  natuurdoelen  nog  niet  vast  staan.  Initiatieven  voor  bijvoorbeeld  recreatie  of 
landschappelijk  wonen  kunnen  hier  mogelijk  zijn  wanneer  wordt  bijgedragen  aan  de 
realisering van de natuurdoelen,  die dan onderdeel moet zijn van de realisering van het 
initiatief. 

15 De  streefwaarden  hebben  betrekking  de  draagkracht  gebaseerd  op  seizoensgemiddelden  voor  het  Natura  2000-gebied  
'Gelderse Poort' als geheel. Seizoensgemiddelden is gehanteerd als het gemiddelde over twaalf opeenvolgende maanden van  
juli t/m juni van het volgend jaar. De in de doelen aangegeven seizoensgemiddelden zijn gebaseerd op gemiddelden van zulke  
waarden over een reeks van seizoenen. bij  behoudsopgaven betreft het meestal de seizoenen 1999-2000 t/m 2003-2004 
(Ministerie van LNV, 2008)

16 Streekplanuitwerking: Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse ecologische hoofdstructuur, mei 2006
17 Herbegrenzing Ecologische Hoofdstructuur, streekplanherziening, juli 2009
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Figuur  4.2:  Begrenzing  Ecologische  Hoofdstructuur'  ter  hoogte  van  het  plangebied  (bron:  provincie 
Gelderland). 
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Kernkwaliteiten

Voor  onderstaande  kernkwaliteiten  geldt  dat  gedeputeerde  staten  (GS)  het  schaalniveau 
waarop  een  beoogde  ruimtelijke  ontwikkeling  plaatsvindt,  zullen  afwegen  tegen  de 
gevolgen  voor  deze  kernkwaliteiten.  Op  basis  hiervan  zullen  GS  beoordelen  of  een 
aantasting als significant is te beoordelen. Bij elke kernkwaliteit en omgevingsconditie horen 
ontwikkelingsopgaven. Deze vormen de inhoudelijke basis bij het meedenken en meepraten 
door  de  provincie  bij  de  planvorming  en  zijn  richtinggevend  bij  compensatie-  en 
salderingsvraagstukken. Voor de gehele EHS gelden de volgende kernkwaliteiten:
I. Landschappelijke  verwevenheid  van  natuur,  bos  en  landschapselementen  met 

cultuurgronden.
II. Areaal  en  kwaliteit  van  natuur,  bos  en  landschapselementen  en  gebieden  die 

aangewezen zijn voor nieuwe natuur en agrarisch natuurbeheer.
III. Specifieke verbindingsdoelstellingen voor ecologische verbindingszones.

Ontwikkelopgave gehele Ecologische Hoofdstructuur 

Hierbij horen de volgende ontwikkelingsopgaven:
– Het ontwikkelen van nieuwe natuur;
– Realiseren van agrarisch natuurbeheer;
– Realiseren van ecologische verbindingszones;
– Realiseren robuuste verbindingen en Poorten van de Veluwe.

Grote natuurlijke eenheden en prioriteiten

In Gelderland zijn  twaalf  grote  natuurlijke  eenheden aangewezen.  Dit  zijn  deels  nog te 
ontwikkelen  bos-  en  natuurgebieden  die  vanwege  hun  omvang  goede  mogelijkheden 
bieden voor een grootschalige en een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling. Door menselijke 
sturing op landschapsschaal zijn er in deze grote eenheden goede kansen voor duurzaam 
herstel  en  behoud  van  biodiversiteit.  Belangrijk  zijn  de  mogelijkheden  voor  natuurlijke 
processen. Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een grote natuurlijke eenheid. 

Naast grote natuurlijke eenheden kent de provincie nog twee beleidscategorieën die sturing 
moeten geven aan de uitvoering: prioritaire natuurdoeltypen en parels en A-locaties bos. 
Van prioritaire natuurdoeltypen zijn in Nederland nog op een beperkt oppervlak aanwezig en 
vaak met een lage kwaliteit. Behoud, herstel en ontwikkeling van deze typen is van belang. 
Parels zijn de gebieden die in de Gelderse natuur het beste zijn ontwikkeld. Deze zijn op 
korte  termijn  van  groot  belang  voor  de  instandhouding  van  de  Gelderse  biodiversiteit. 
A-locaties bos behoren tot de beste voorbeelden van inheemse bostypen. Behoud en herstel 
hiervan is belangrijk voor de instandhouding van de diversiteit aan bostypen in Nederland. 
Als uitgangspunt hanteert GS dat prioritaire natuurdoeltypen, parels en A-locaties bos niet 
aangetast mogen worden. 

In geval van compensatie of saldobenadering kan het verlies van areaal en kwaliteit alleen 
gecompenseerd worden door realisatie van hetzelfde prioritaire natuurdoeltype. Binnen het 
plangebied bevinden zich geen parels en A-locaties bos. Ten westen van de veerstoep is de 
oeverzone begrensd als prioritair natuurdoeltype: stroomdalgrasland. 

4.2.2 Rivierengebied

Uit de kernkwaliteiten voor de gehele ecologische hoofdstructuur zijn, in het kader van de 
streekplanuitwerking18,  gebiedsgerichte  kernkwaliteiten  en  ontwikkelingsopgaven voor  de 
verschillende deelgebieden ontwikkeld. Voor het rivierengebied zijn dit: 

18 Streekplanuitwerking: Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse ecologische hoofdstructuur, mei 2006
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Kernkwaliteiten

1. De  rivier  met  zijn  bijbehorende  dynamiek  en  morfologie  als  bron  van  natuurlijke 
processen, en als as van een keten natuurterreinen en natuurlijke cultuurlandschappen in 
de  uiterwaarden  en  de  daarbij  behorende  natuur,  zoals  rivierduinen, 
stroomdalgraslanden, natte schraalgraslanden, hardhoutooibos en nevengeulen.

2. De relatie tussen open voedselrijke  foerageergebieden en rustgebieden (open water) 
voor overwinterende en doortrekkende ganzen, eenden en andere watervogels.

3. Het Rijk van Nijmegen als samenhangend geheel van bossen en natuurterreinen met 
zeer gevarieerde overgangen naar de omringende kleigronden (Ooijpolder) met de bij 
deze overgangen behorende natuur met onder andere bronnen en beekjes.

4. De uitwisselingsmogelijkheden voor planten en dieren die de Gelderse Poort en het Rijk 
van Nijmegen herbergen door de centrale ligging in het Europese natuurnetwerk met 
verbindingen naar de Veluwe en Oostvaardersplassen, het Reichswald en de Eifel, het 
bovenstroomse en benedenstroomse (Duitse) rivierengebied en de bosgebieden in het 
Limburgs-Duits grensgebied.

5. De  Nieuwe  Hollandse  Waterlinie  als  samenhangend  en  herkenbaar  geheel  van 
moerasgebieden en open (weidevogel-)graslanden.

6. Het samenhangende geheel van Linge en natuurgebied en landgoederen langs de Linge 
in het westelijk rivierengebied.

7. De combinatie van gedempte rivierdynamiek en kwel in het Rijnstrangengebied met als 
resultaat  een  gevarieerd  rietmoeras  met  bijzondere  soorten  als  moerasvogels  en 
waterspitsmuis.

8. De verbinding tussen het Maas- en het Rijnecosysteem in Fort Sint Andries.
9. Het  open,  grazige  en  natte  karakter  van  binnen-  en  buitendijkse  weidevogel-  en 

ganzengebieden.

Ontwikkelingsopgaven

a. Het ontwikkelen van enkele grote, dijkoverschrijdende natuurterreinen in de Gelderse 
Poort, op de noordoever van de Neder-Rijn, bij Fort Sint Andries en bij Loevestein met 
een beheer gericht op optimaal verloop van natuurlijke processen als sedimentatie en 
erosie.

b. Het ontwikkelen van het buitendijkse rivierengebied tot een samenhangend, gevarieerd 
en dynamisch natuurterrein, met behoud van actuele natuur- en cultuurwaarden.

c. Het ontwikkelen van het binnendijkse gebied tot een natuurrijk cultuurlandschap met 
goede  ecologische  verbindingen  tussen  rivieren  en  stuwwallen  en  met  rijke 
cultuurhistorie.

d. Het  uitbreiden  van  laagdynamische  natuur  (hardhoutooibos,  stroomdalgrasland  en 
(getijde-)moeras) langs Maas en Waal.

e. Het  uitbreiden  van  hoogdynamische  natuur  (nevengeulen,  opzandingen  en 
zachthoutooibos) langs de Waal.

f. Het ontwikkelen van de Lingeoevers tot een samenhangend en hoogwaardig lint van 
rietoevers, natuurterreinen en landgoederen.

g. Uitbreiding van de oppervlakte (riet-)moeras in de voormalige innundatievelden van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie.

h. Het realiseren van grootschalig natuurbeheer met ruimte voor (periodiek terug te zetten) 
sedimentatie en vegetatieontwikkeling langs de Midden-Waal.

i. Het realiseren van een grote eenheid natuur rondom Slot Loevestein, met veel ruimte 
voor moeras en zachthoutooibos.

j. Het realiseren van een netwerk van nevengeulen langs de Beneden-Waal.
k. Het  ontwikkelen  en  herstellen  van  stroomdalgraslanden  in  de  Doornwaard  en 

Poederoijense Waard.
l. Het realiseren van een grote eenheid natuur in Nederhemert-Slijkwell.
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m. Het tot stand brengen van een aantal Stapstenen natuur langs de Beneden-Maas.
n. Het ontwikkelen van de overgang tussen Veluwe en rivierdal tot een breed gevarieerd 

overgangslandschap met bossen, kwel- en beekmoerassen, integraal begraasd.
o. Het verminderen van verzuring en vermesting van de gevoelige natuur in het Rijk van 

Nijmegen.
p. Het  opheffen  van  de  verdroging  in  de  Rijnstrangen  en  andere  binnendijkse 

natuurterreinen.
q. Het ontwikkelen van een provinciegrens overschrijdend netwerk van natuurterreinen en 

ecologische verbindingszones in het Rijk van Nijmegen, met speciale aandacht voor het 
verbinden van de heideterreinen op de stuwwal (Heumensoord-Mookerheide).

4.2.3 Natuurdoelen voor het plangebied

Vanuit de bovenstaande kernkwaliteiten en ontwikkelingsopgaven voor het rivierengebied is 
niet alles relevant voor het plangebied. Hieronder volgt de selectie van relevante aspecten:

Kernkwaliteiten

1. De  rivier  met  zijn  bijbehorende  dynamiek  en  morfologie  als  bron  van  natuurlijke 
processen  en  als  as  van  een  keten  van  natuurterreinen  en  natuurlijke 
cultuurlandschappen  in  de  uiterwaarden  en  de  daarbij  behorende  natuur,  zoals 
rivierduinen,  stroomdalgraslanden,  natte  schraalgraslanden,  hardhoutooibos  en 
nevengeulen.

2. De relatie tussen open voedselrijke  foerageergebieden en rustgebieden (open water) 
voor overwinterende en doortrekkende ganzen, eenden en andere watervogels.

9. Het  open,  grazige  en  natte  karakter  van  binnen-  en  buitendijkse  weidevogel-  en 
ganzengebieden.

Ontwikkelingsopgaven

b. Het ontwikkelen van het buitendijkse rivierengebied tot een samenhangend, gevarieerd 
en dynamisch natuurterrein, met behoud van actuele natuur- en cultuurwaarden.

d. Het  uitbreiden  van  laagdynamische  natuur  (hardhoutooibos,  stroomdalgrasland  en 
(getijde-)moeras) langs Maas en Waal.

e. Het  uitbreiden  van  hoogdynamische  natuur  (nevengeulen,  opzandingen  en 
zachthoutooibos) langs de Waal.

h. Het realiseren van grootschalig natuurbeheer met ruimte voor (periodiek terug te zetten) 
sedimentatie en vegetatieontwikkeling langs de Midden-Waal.
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5 ACTUELE SITUATIE EN NATUURWAARDEN

5.1 Gebruikte bronnen

In dit hoofdstuk zijn de actuele natuurwaarden van het plangebied beschreven. De gegevens 
hiervoor zijn gedestilleerd uit een een tweetal inventarisaties19& 20 (zie bijlage 1 en 2), welke 
zijn opgesteld in het kader van het project Drutensche Waarden. 

5.2 Flora en vegetaties

5.2.1 Beschermde plantensoorten

Binnen het plangebied zijn géén beschermde plantensoorten aangetroffen21. Het plangebied 
bestaat  grotendeels  uit  bedrijventerrein  en  productiegrasland.  Strikt  beschermde 
plantensoorten worden in het plangebied niet verwacht. 

5.2.2 Complementaire habitattypen

Het  plangebied  is  in  2010  beoordeeld  op  de  aanwezigheid  en  kwaliteit  van  de,  in  de 
complementaire doelen opgenomen, habitattypen22. Uit de inventarisatie blijkt dat binnen 
het  plangebied  zachthoutooibossen  aanwezig  zijn.  Vegetaties  die  zich  kwalificeren  als 
stroomdalgrasland of als slikkige rivieroevers zijn in het plangebied niet aangetroffen. Ook is 
het habitattype glanshaverhooiland aangetroffen. Dit is echter geen doel binnen dit deel van 
het Natura 2000-gebied (geen complementair doel). 

Zachthoutooibossen

Alle wilgenbossen van enige omvang (groter dan 1000 m2) worden tot dit vegetatietype 
gerekend. Een rij wilgen of jonge opslag lager dan twee meter zijn niet als bos opgevat.  
Verspreid in het plangebied zijn verschillende vlakken als  dit  habitattype te kwalificeren, 
hetzij  van  goede  of  matige  kwaliteit  (zie  bijlage  2).  De  meeste  wilgenbossen  worden 
gedomineerd  door  schietwilg,  lokaal  komt  ook  katwilg,  amandelwilg  en  kraakwilg  voor. 
Direct langs de rivieroever komen vijfvingerkruid (Potentilla reptans), zilverschoon (Potentilla  
anserina), rietgras (Phalaris arundinacea) en dauwbraam (Rubus caesius) in de ondergroei 
voor (bijvoet-ooibos). Verder van de rivier af, langs de plassen, komen op de natte plekken 
moerassoorten in de ondergroei voor, zoals grote kattenstaart (Luthrum salicaria), gewone 
wederik (Lysimachia vulgaris), moerasvergeet-mij-nietje (Myosotis scorpioides), watermunt 
(Mentha aquatica) en rietgras (lissen-ooibos).  Deze associaties  kwalificeren zich voor het 
habitattype als goed. De meeste van deze delen zijn vrij klein. Op drogere bodem domineert 
grote  brandnetel  (Urtica  dioica).  Deze  bossen  worden  tot  de  gelijknamige 
rompgemeenschap  gerekend  en  kwalificeren  zich  als  matig.  Bossen  met  aangeplante 
canadapopulieren (Populus x canadensis) worden niet tot dit habitattype gerekend.

5.3 Vogels 

5.3.1 Broedvogels

Uit de inventarisatie23 blijkt dat er binnen het plangebied 20 bijzonder broedvogelsoorten 
zijn waargenomen (zie tabel 5.1). In aanvulling hierop zijn ook algemene broedvogels als 
houtduif, koolmees, vink én enkele bijzondere vogelsoorten waarvan geen broedterritorium 
kon worden vastgesteld in het waargenomen in het plangebied. 

19 Lenstra. et.al. 2007
20 Felix, 2010
21 Felix, 2010
22 Felix, 2010
23 Lenstra. et.al. 2007; zie bijlage 2
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Tabel 5.1: Bijzondere broedvogelsoorten

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Jaarrond beschermd

Aalscholver Phalacrocorax carbo - -

Blauwe reiger Ardea cinerea - 5

Boomkruiper Certhia brachydactyla - 5

Bosrietzanger Acrocephalus palustris - -

Buizerd Buteo buteo - 4

Dodaars Tachybaptus ruficollis - -

Fuut Podiceps cristatus - -

Grasmus Sylvia communis - -

Graspieper Anthus pratensis Gevoelig -

Grauwe gans Anser anser - -

Grote bonte specht Dendrocopos major - -

Grutto Limosa limosa Gevoelig -

Kievit Vanellus vanellus - -

Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus - -

Koekoek Cuculus canorus Kwetsbaar -

Ransuil Asio otus Kwetsbaar 4

Roodborsttapuit Saxicola rubicola - -

Veldleeuwerik Alauda arvensis Gevoelig -

Witte kwikstaart Motacilla alba - -

Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros - -

5.3.2 Niet-broedvogels

Het  Natura  2000-gebied  'Uiterwaarden  Waal'  is  in  het  winterhalfjaar  van  belang  voor 
pleisterende  trekvogels  (Niet-broedvogels  van  de  Vogelrichtlijn).  Deels  als  slaapplaats, 
rustplaats  of  foerageergebied.  Deze  betekenis  wordt  in  beeld  gebracht  op  basis  van 
telgegevens  aangeleverd  door  SOVON24.  Deze  gegevens  hebben  betrekking  op  het 
watervogeltelgebied  (RG5160)  waarin  het  plangebied  is  gesitueerd.  In  tabel  5.2  is  een 
samenvatting  van  de  telgegevens  opgenomen.  Hieruit  kan  het  volgende  geconstateerd 
worden:
– Voor de kolgans zijn de telgebieden van belang als foerageergebied.  Kolganzen zijn 

jaarlijks aanwezig met een gemiddelde van bijna 208 vogels tussen september en april.  
De seizoensmaxima fluctueren tussen 100 (november 1999) en 7.930 (februari 2002);

– De smient is jaarlijks aanwezig gedurende het gehele winterseizoen met gemiddeld 25 
individuen.  De  betekenis  van  de  telgebieden  is  in  de  periode  02-'03  t/m '06-'07 
gehalveerd ten opzichte van de periode '97-'98 t/m '01-'02;

– De grauwe gans laat een groei zien van gemiddeld 60 ('97-'98 t/m '01-'02) naar bijna 92 
individuen in de seizoenen 02-'03 t/m '06-'07 . Deze groei hangt samen met het herstel 
van de broedpopulatie en is in heel Nederland waar te nemen;

– De brandgans laat een forse afname zien van gemiddeld 8,2 ('97-'98 t/m '01-'02.) naar 
1,4 individuen in de seizoenen 02-'03 t/m '06-'07;

– Voor de kleine zwaan is zijn de telgebieden in het geheel niet van belang;
– Voor  op  het  water  foeragerende  eendensoorten  (krakeend,  pijlstaart,  slobeend, 

tafeleend, kuifeend) en meerkoet hebben de telgebieden een geringe betekenis;

24 Sovon, 2009
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– Voor de aalscholver is een beperkte groei waar te nemen van gemiddeld 4,3 ('97-'98 t/m 

'01-'02) naar 10 individuen in de seizoenen 02-'03 t/m '06-'07;
– Voor andere visetende watervogels (fuut en nonnetje) is het telgebied niet of nauwelijks 

van betekenis;
– Voor  de  overwinterende  steltlopers  kievit,  grutto  en  wulp  heeft  het  telgebied  een 

beperkte betekenis. Vooral voor de kievit is de betekenis sterk afgenomen.

Tabel  5.2:  Seizoensgemiddelden  van  niet-broedvogelsoorten,  waarvoor  een  instandhoudingsdoel  is 
geformuleerd, in het watervogeltelgebied RG5160. 
Soort Instandhoudingsdoel voor de 

Uiterwaarden Waal als 
geheel (Seizoensgemiddelde)

Seizoensgemiddelde 
'97-'98 t/m '01-'02

Seizoensgemiddelde 
'02-'03 t/m '06-'07

Fuut 90 1,5 1,2

Aalscholver 260 4,3 10,0

Kleine zwaan 9 0,4 0,0

Kolgans 5.500 279,7 135,8

Grauwe gans 2.400 60,0 93,7

Brandgans 610 8,2 1,4

Smient 4.700 30,6 19,7

Krakeend 50 0,4 1,1

Pijlstaart 30 0,3 0,0

Slobeend 90 0,7 0,3

Tafeleend 190 0,7 1,2

Kuifeend 530 5,1 7,8

Nonnetje 6 0,2 0,0

Meerkoet 780 14,3 7,2

Kievit 790 15,3 2,5

Grutto 70 0,5 0,6

Wulp 160 2,8 0,0

5.4 Amfibieën, reptielen en vissen

5.4.1 Amfibieën

Uit  recent  onderzoek25&26 blijkt  dat  bastaardkikker,  bruine  kikker,  gewone  pad, 
kamsalamander, kleine watersalamander binnen het plangebied voorkomen (zie tabel 5.3). 
De kamsalamander is waargenomen in een kolkje ten zuiden van de zomerkade ten oosten 
van het bedrijventerrein. De streng beschermde rugstreeppad en poelkikker zijn niet in het 
plangebied waargenomen. 

Tabel 5.3: Beschermde amfibieën

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Flora- en faunawet Natuurbeschermingswet

Bastaardkikker Rana esculenta synklepton 1

Bruine kikker Rana temporaria 1

Gewone pad Bufo bufo 1

25 Lenstra. et.al. 2007
26 Felix, 2010
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Groene kikker Ongedetermineerd 1

Kamsalamander Triturus cristatus 3 Complementair doel

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris 1

Kleine modderkruiper Cobitis taenia 2

5.4.2 Vissen

Tijdens het veldonderzoek is in het plangebied naast onbeschermde vissoorten als brasem 
(Abramis brama), kwabaal (Lota lota) en zeelt (Tinca tinca) ook de  kleine modderkruiper 
(Cobitis taenia) waargenomen in de zandput ten zuiden van het bedrijventerrein. Deze soort 
is opgenomen op tabel 2 van de Flora- en faunawet.

5.4.3 Reptielen

Tijdens de fauna-inventarisatie27 is gelet op het voorkomen van reptielen, hierbij zijn in het 
plangebied geen (sporen van) reptielen aangetroffen. Stichting RAVON28 geeft bovendien 
aan dat er in het plangebied sinds 2001 geen reptielen zijn waargenomen. 

5.5 Zoogdieren

5.5.1 Vleermuizen

Uit de inventarisaties29&30 blijkt dat er  er vijf vleermuissoorten in het plangebied voorkomen 
(zie tabel 5.5). Er zijn in het plangebied geen vaste rust- en verblijfplaatsen (als bedoeld in  
de  flora-  en  fauna  wet)  waargenomen.  De soorten  gebruiken  het  plangebied  alleen als 
foerageergebied. 

Tabel 5.5: Waargenomen vleermuissoorten in de omgeving van het plangebied.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Flora- en faunawet Rode lijst

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus 3 -

Laatvlieger Eptesicus serotinus 3 -

Rosse vleermuis Nyctalus noctula 3 -

Ruige dwergvleermuis Pipisterllus nathusii 3 -

Watervleermuis Myotis daubentonii 3 -

5.5.2 Overige zoogdiersoorten 

Naast  algemene  soorten  zijn  er  geen  andere  beschermde  zoogdiersoorten  in  het 
onderzoeksgebied  aangetroffen  of  te  verwachten31&32.  Als  onderdeel  van  de 
faunainventarisatie  33 heeft er een onderzoek naar het voorkomen van de Waterspitsmuis 
(Neomys  fodiens)  plaatsgevonden.  Dit  onderzoek  heeft  aangetoond  dat  deze  soort 
ontbreekt.

27 Lenstra. et.al. 2007; zie bijlage 2
28 Ravon, 2011
29 Lenstra. et.al. 2007; zie bijlage 2
30 Felix, 2010; zie bijlage 3
31 Lenstra. et.al. 2007; zie bijlage 2
32 Felix, 2010; zie bijlage 3
33 Lenstra. et.al. 2007; zie bijlage 2
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Tabel 5.6: Waargenomen overige zoogdieren

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Flora- en faunawet Rode lijst

Mol Talpa europea 1 -

Haas Lepus europeus 1 -

Egel Erinaceus europeus 1 -

Bosmuis Apodemus sylvaticus 1 -

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 1 -

5.6 Overige soortgroepen (insecten, kreeftachtigen, weekdieren)

Voor  alle overige soorten geldt  dat het  plangebied niet  van belang is  als  leefgebied.  Er  
komen  geen  bijzondere  habitats  voor  die  voor  libellen,  vlinders,  kreeftachtigen  of  voor 
weekdieren van betekenis zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat er hier duurzame populaties 
van ecologisch waardevolle soorten voorkomen.
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6 VOORTOETS NATUURBESCHERMINGSWET

6.1 Inleiding

Natura  2000-gebieden  (bestaande  uit  Vogel-  en/of  Habitatrichtlijngebieden)  en 
Natuurmonumenten  worden  beschermd  door  de  Natuurbeschermingswet  1998.  Bij 
ontwikkelingen binnen de door de Natuurbeschermingswet beschermde gebieden, kunnen 
negatieve effecten optreden. Ook kunnen effecten optreden wanneer een ontwikkeling in 
de  omgeving  van  een  beschermd  gebied  plaatsvindt  en  het  gebied  daarbij  beïnvloedt. 
Daarnaast is  het ook mogelijk dat gebieden, die een belangrijke relatie hebben met een 
beschermd gebied, beïnvloed worden en zo een indirect effect hebben op het beschermde 
gebied. 

6.2 Selectie van effecten

Bepaalde elementen uit het bestemmingsplan kunnen leiden tot een aantal effecten op de 
aanwezige en te ontwikkelen natuurwaarden van het Natura 2000-gebied 'Uiterwaarden 
Waal'. De overheid heeft in de vorm van de effectenindicator ‘Natura 2000 – ecologische 
randvoorwaarden  en  storende  factoren’34 een  instrument  ontwikkeld  waarmee  mogelijk 
schadelijke effecten als gevolg van een voornemen kunnen worden verkend.

In de effectenindicator zijn de 19 meest voorkomende storende factoren beschreven. Een 
soort  of  habitattype  is  gevoelig  voor  een  storende  factor  als  ‘in  zijn  algemeenheid’  het 
voorkomen van de storende factor leidt tot negatieve effecten op een soort of habitattype. 
Negatieve effecten kunnen weer de gunstige staat van instandhouding beïnvloeden. 

Selectie van relevante Storingsfactoren

Uit  een  analyse  van  de  storingsfactoren  volgt  dat  mogelijke  effecten  beperkt  zijn  tot 
verstoring door geluid (storingsfactornummer 13), licht (14) en trillingen (15) én chemische 
effecten  in  de  vorm  van  verzuring  (3)  of  vermesting  (4).  Effecten  als  gevolg  van 
oppervlakteverlies (1) en versnippering (2) zijn niet aan de orde omdat er geen ingrepen in 
het Natura 2000-gebied in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Door de aard van de 
bestemmingen zijn ook effecten als gevolg van verzoeting (5), verzilting (6), verdroging (8), 
vernatting  (9),  veranderingen  in  stroomsnelheid  (10),  veranderingen  in 
overstromingsfrequentie (11)  en veranderingen in  dynamiek substraat  (12) en verstoring 
door  optische  verstoring  (16),  mechanische  effecten  (17)  ,  veranderingen  in  populatie 
dynamiek  (18)  en  bewust  veranderingen  in  soortensamenstelling  (19)  uit  te  sluiten.  De 
mogelijke  effecten  van  de  geselecteerde  storingfactoren,  op  de  door  de 
Natuurbeschermingswet  1998  beschermde  soorten  en  habitattypen,  worden  hieronder 
besproken. 

6.3 Effectbeoordeling Vogelrichtlijnsoorten: broedvogels

Vanwege het gebrek aan geschikte leefgebieden komen kwartelkoning (A122), zwarte stern 
(A197) en porseleinhoen (A199) niet binnen het plangebied voor. De aanwezige wateren 
voldoen in de huidige situatie niet als broedgebied voor zwarte stern door het ontbreken van 
drijvende  waterplanten.  De  graslanden  binnen  het  plangebied  vormen  momenteel  geen 
geschikt  habitat  voor  kwartelkoning  of  porseleinhoen  door  het  ontbreken  van  een 
consequent langjarig beheer als hooiland of extensief begrazingsgebied (kwartelkoning) of 
door  het  ontbreken  van  lange  perioden  met  langdurige  overstromingen  (porseleinhoen 
prefereert in het voorjaar natte graslanden). Omdat het areaal grasland niet afneemt, blijven 
deze behouden als potentieel leefgebied. Negatieve effecten kunnen voor deze soorten met 
zekerheid worden uitgesloten. Een nadere beoordeling is niet nodig.

34 Broekmeyer, 2005 & Aanvulling uit 2008
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6.4 Effectbeoordeling Vogelrichtlijnsoorten: niet-broedvogels

De  Uiterwaarden  Waal  zijn  van  (inter)nationaal  belang  als  pleisterplaats  en/of 
overwinteringsgebied  voor  een  relatief  groot  aantal  niet-broedvogelsoorten.  Deze  niet-
broedvogelsoorten zijn onder te verdelen in grasetende vogels (ganzen, eenden en zwanen); 
visetende  watervogels  (eenden,  zaagbekken,  futen,  aalscholvers);  waterplant-  en 
benthoseters (meerkoet, eenden) en steltlopers (grutto, kievit, wulp). Voor 17 soorten zijn 
instandhoudingsdoelen geformuleerd.

6.4.1 Kleine zwaan

De kleine zwaan komt in de actuele situatie niet in het plangebied voor. Kleine zwaan (A037) 
wordt slechts  incidenteel  en zeker niet  elk jaar waargenomen. Negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelen voor deze soorten zijn dan ook niet aan de orde.

6.4.2 Waterplanten-, benthos- en viseters

Negatieve effecten zijn ook uit te sluiten voor fuut (A005), aalscholver (A391), krakeend 
(A051),  pijlstaart  (A054),  slobeend (A056),  tafeleend (A059),  kuifeend (A061),  nonnetje 
(A068) en meerkoet (A125). Dit zijn overwinterende watervogels die foerageren én rusten 
op ondiep of diep open water. Behalve de waterpartijen die in de huidige situatie al binnen 
de verstoringszone zijn gesitueerd, worden er geen andere (nieuwe) waterpartijen verstoord. 
De betreffende soorten zijn  niet  gevoelig  voor  verstoring door  geluid,  trillingen of  voor 
vermesting. Extra uitstraling van licht als gevolg van de uitbreiding van het bedrijfsterrein is  
minimaal omdat de grens van uitbreiding op bestaande wegen is geprojecteerd (zie figuur 
2.1). Extra uitstraling van het bedrijventerrein valt weg in vergelijking met de uitstraling van 
de toegangsweg. 

Fuut, krakeend, kuifeend, meerkoet, slobeend en tafeleend zijn gevoelig voor verzuring. De 
huidige stikstofdepositie ter hoogte van het plangebied is circa 1.590-1.640 mol/h/jr35. De 
kritische depositiewaarde van het leefgebied (vergelijkbaar met het habitattype: Meren met 
krabbenscheer en fonteinkruiden) ligt met 2.100 mol/h/jr36 hier ruimschoots boven. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat er ook geen indirecte effecten op treden. Negatieve effecten 
zijn voor deze soorten met zekerheid uit te sluiten.

6.4.3 Kolgans, grauw gans, brandgans en smient

Voor vier kwalificerende grasetende soorten geldt dat de graslanden binnen het plangebied 
een bestendig onderdeel van het leefgebied zijn gedurende het winterhalfjaar. Het gaat hier 
om de soorten: kolgans (A041), grauwe gans (A043), brandgans (A045) en smient (A050). 
Voor deze soorten leidt het plan niet tot een wezenlijke verandering in het leefgebied ten 
opzichte van de huidige situatie.  Er  is  geen verandering in oppervlakte  foerageergebied. 
Hiernaast  zijn  deze  soorten  niet  gevoelig  voor  verstoring  door  geluid,  trillingen  of 
vermesting. Extra uitstraling van licht als gevolg van de uitbreiding van het bedrijfsterrein is  
minimaal omdat de grens van uitbreiding op bestaande wegen is geprojecteerd (zie figuur 
2.1). Extra uitstraling van het bedrijventerrein valt weg in vergelijking met de uitstraling van 
de toegangsweg. 

Ook deze grasetende soorten zijn gevoelig voor verzuring. De huidige stikstofdepositie ter 
hoogte van het plangebied is circa 1.590-1.640 mol/h/jr37. De kritische depositiewaarde van 
het  rustgebied  (vergelijkbaar  met  het  habitattype:  Meren  met  krabbenscheer  en 

35 RIVM, Geodatasite, Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland; peiljaar 2010 
36 van Dobben & van Hinsberg, 2008
37 RIVM, Geodatasite, Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland; peiljaar 2010 
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fonteinkruiden)  ligt  met  2.100  mol/h/jr38 hier  ruimschoots  boven.  Het  foerageergebied 
bestaat uit productie grasland, een habitat dat niet wordt beperkt door stikstofdepositie. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat er ook geen indirecte effecten op treden. Negatieve 
effecten op de instandhoudingsdoelen zijn voor deze soorten niet aan de orde.

6.4.4 Kievit, grutto en wulp

Voor  de  overwinterende  steltlopers  kievit  (A142),  grutto  (A156) en  wulp  (A160)  is  het 
plangebied  nauwelijks  van  betekenis.  Voor  deze  soorten  leidt  het  plan  niet  tot  een 
wezenlijke verandering in het leefgebied ten opzichte van de huidige situatie. Deze soorten 
zijn niet gevoelig voor verstoring door trillingen of vermesting. De kievit is ook niet gevoelig 
voor verstoring door geluid of verzuring en de wulp is niet gevoelig voor verzuring. Grutto 
en wulp zijn  gevoelig  voor  verstoring van licht  en/op geluid.  Extra  uitstraling van deze 
verstoringsfactoren als gevolg van de uitbreiding van het bedrijfsterrein is minimaal omdat 
de  grens  van  uitbreiding  op  bestaande  wegen  is  geprojecteerd  (zie  figuur  2.1).  Extra 
verstoring van het bedrijventerrein valt weg in met de uitstraling van de toegangsweg. 

De grutto is ook gevoelig voor verzuring. De kritische depositiewaarde van het binnen het  
plangebied  beschikbare  leefgebied  (productiegrasland  en  slikkige  rivieroevers)  ligt  met 
>2.400  mol/h/jr39 ruimschoots  boven  de  huidige  stikstofdepositie  ter  hoogte  van  het 
plangebied (circa 1.590-1.640 mol/h/jr40).  Hieruit  kan geconcludeerd worden dat er  ook 
geen indirecte  effecten op treden.  Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen zijn 
voor deze soorten niet aan de orde.

6.4.5 Conclusie effectbeoordeling vogelrichtlijnsoorten: niet-broedvogels

Voor niet-broedvogelsoorten kunnen negatieve effecten bij  voorbaat uitgesloten worden, 
omdat het plangebied voor deze soorten niet van betekenis is óf omdat hun habitats door 
het  plan  niet  extra  verstoord  worden.  Negatieve  effecten  zijn  voor  deze  soorten  met 
zekerheid niet aan de orde. 

6.5 Effectbeoordeling complementaire habitattypen

6.5.1 Stroomdalgraslanden

Schade aan stroomdalgraslanden (H6120) is bij  voorbaat geheel en met zekerheid uit te 
sluiten.  Dit  habitattype komt niet binnen het plangebied voor. Ook eventuele chemische 
effecten in de vorm van verzuring of vermesting kunnen worden uitgesloten, doordat deze 
habitattypen niet in de directe omgeving van het plangebied voorkomen. Negatieve effecten 
kunnen met zekerheid worden uitgesloten.

6.5.2 Zachthoutooibossen en slikkige rivieroevers

De  habitattypen  vochtige  alluviale  bossen  (zachthoutooibossen;  H91E0)  en  slikkige 
rivieroevers  (H3270)  komen  in  en/of  om  het  plangebied  voor.  Bijlage  2  laat  zien  dat 
zachthoutooibossen binnen het plangebied voorkomen. Uit Atlas Groen Gelderland41 blijkt 
dat slikkige rivieroevers in de directe omgeving van het plangebied voorkomen. Doordat er 
geen ingrepen binnen het Natura 2000-gebied zullen plaatsvinden, zijn directe effecten niet 
aan de orde. Door het plan zal ook de toegankelijkheid van deze gebieden niet veranderen, 
waardoor optische verstoring niet aan de orde is. 

38 van Dobben & van Hinsberg, 2008
39 van Dobben & van Hinsberg, 2008
40 RIVM, Geodatasite, Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland; peiljaar 2010 
41 Concept habitattypenkaart, Atlas Groen Gelderland, Provincie Gelderland, 2011

CONCEPT - Versie 1.5-20120508 34



Zachthoutooibossen en slikkige rivieroevers zijn niet gevoelig42 voor chemische verstoring als 
gevolg van een toename in stikstofdepositie. De huidige stikstofdepositie ter hoogte van het 
plangebied  is  circa  1.590-1.640  mol/h/jr43.  De  kritische  depositiewaarden  van  beide 
habitattypen  liggen  met  >2.400  mol/h/jr44 hier  ruimschoots  boven.  Hieruit  kan 
geconcludeerd worden  dat er  ook geen indirecte effecten op treden.  Negatieve effecten 
kunnen met zekerheid worden uitgesloten.

6.5.3 Conclusie effectbeoordeling complementaire habitattypen 

Het  project  zal  voor  géén  van  de  complementaire  habitattypen  waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd, tot negatieve effect leiden.

6.6 Effectbeoordeling complementaire habitatrichtlijnsoorten 

6.6.1 Zeeprik, rivierprik, elft , zalm en grote modderkruiper

Voor de meeste habitatrichtlijnsoorten waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd, 
is schade bij voorbaat geheel en met zekerheid uit te sluiten. De trekvissen zeeprik (H1095), 
rivierprik (H1099), elft (H1102) en zalm (H1106) komen in het plangebied niet voor. Het 
plan heeft geen enkele denkbare negatieve invloed op de kwaliteit van de Waal als trekroute 
en/of tijdelijk leefgebied. Ook voor de grote modderkruiper (H1145) is schade bij voorbaat 
geheel  en  met  zekerheid  uit  te  sluiten.  Deze  soort  komt  niet  voor  in  het  plangebied. 
Daarnaast  wordt  er  geen  potentieel  geschikt  habitat  vergraven.  Significant  negatieve 
effecten kunnen met zekerheid worden uitgesloten. Een nadere beoordeling is niet nodig.

6.6.2 Kamsalamander

De  kamsalamander  (H1166)  is  waargenomen  binnen  het  plangebied.  Het  huidige  en 
potentiële leefgebied wordt niet  aangetast.  Hiernaast is  de kamsalamander niet  gevoelig 
voor  verstoring  door  geluid,  licht  en  trillingen.  De  kamsalamander  is  gevoelig  voor  de 
storingsfactoren verzuring en vermesting. De huidige stikstofdepositie ter hoogte van het 
plangebied is circa 1.590-1.640 mol/h/jr45. De kritische depositiewaarde van het leefgebied 
(vergelijkbaar met het habitattype: Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden) ligt met 
2.100 mol/h/jr46 hier ruimschoots boven. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er ook geen 
indirecte effecten op treden. Negatieve effecten kunnen met zekerheid worden uitgesloten. 

6.6.3 Conclusie effectbeoordeling Habitatrichtlijnsoorten

Het  project  zal  voor  géén  van  de  complementaire  habitatrichtlijnsoorten  waarvoor 
instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd tot een negatief effect leiden. 

6.7 Conclusie

Het  plangebied  overlapt  met  het  Natura  2000-gebied  'Uiterwaarden  Waal'.  Van  directe 
aantasting van het Natura 2000-gebied in de vorm van ruimte-beslag door activiteiten die 
binnen het bestemmingsplan worden mogelijk gemaakt, is geen sprake. Met uitzondering 
van de aanpassingen van de geluidscontour worden er binnen het Natura 2000-gebied geen 
bestemmingen  veranderd.  Ook  effecten  als  gevolg  van  extra  verstoring  (licht,  geluid, 
trillingen  of  optische  verstoring),  vernatting/verdroging,  verontreiniging  of  chemische 
effecten (verzuring of vermesting) zijn niet te verwachten. De door het bestemmingsplan 
mogelijk gemaakte activiteiten hebben geen effecten op de instandhoudingsdoelen van het 
Natura-2000-gebied 'Uiterwaarden Waal'. Een nadere toetsing is niet nodig. 

42 van Dobben & van Hinsberg, 2008
43 RIVM, Geodatasite, Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland; peiljaar 2010 
44 van Dobben & van Hinsberg, 2008
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7 TOETSING FLORA- EN FAUNAWET

7.1 Inleiding

Op basis van de actuele natuurwaarden (zie hoofdstuk 5) is hieronder per soortgroep in 
beeld gebracht welke beschermde soorten aanwezig zijn en welke daarvan mogelijk schade 
ondervinden.

7.2 Beschermde plantensoorten

Uit de inventarisaties blijkt dat er binnen het plangebied géén beschermde soorten aanwezig 
zijn  (zie  paragraaf  5.2.1).  Negatieve  effecten  ten  aanzien  van  streng  beschermde 
plantensoorten zijn dan ook niet aan de orde. Een ontheffing is niet aan de orde. 

7.3 Vogelsoorten

Binnen  de  Flora-  en  Faunawet  genieten  alle  vogelsoorten  een  strenge  wettelijke 
bescherming. Voor schade aan vogels kan slechts onder strenge voorwaarden ontheffing, 
laat staan, vrijstelling verkregen worden. Deze bescherming is voor alle soorten gelijk, van 
de zeer algemene soorten tot de zeer zeldzame. 

Binnen het broedseizoen

De Flora- en Faunawet regelt onder meer de bescherming van vogels in het broedseizoen: 
het verstoren van broedende vogels  en jongen of het vernielen van nesten en eieren is 
verboden.  In  de  meeste  gevallen  is  overtreding  gemakkelijk  te  voorkomen  door  de 
werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of de broedgelegenheid buiten het 
broedseizoen te verwijderen. 

Binnen het plangebied zijn 20 broedvogelsoorten waargenomen, waarvan vijf soorten van 
de rode lijst (graspieper, grutto, koekoek, ransuil en veldleeuwerik). Twee soorten (buizerd 
en  ransuil)  hebben  volgens  de  'aangepast  lijst  jaarrond  beschermde  vogelnesten'  een 
beschermde nestplaats  (categorie 1 t/m 4). Hiernaast  zijn er twee soorten (blauwe reiger en 
boomkruiper) van categorie 5.  Hoewel deze soorten ieder jaar op dezelfde plek terugkeren 
om  te  broeden,  zijn  de  nesten  niet  jaarrond  beschermd.  Van  deze  soorten  wordt 
verondersteld dat ze over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren 
is gegaan, zich elders te vestigen. 

Alle vogelsoorten zijn beschermd gedurende het broedseizoen. Het is dan ook niet mogelijk 
een ontheffing te verkrijgen voor het verstoren en verjagen van broedende vogels. Als er 
broedende vogels  aanwezig  zijn,  moeten  de  werkzaamheden  worden uitgesteld  tot  het 
moment waarop de jonge vogels uitvliegen. Indien geen broedende vogels aanwezig zijn 
kunnen de werkzaamheden het  hele  jaar  starten.  Het  is  toegestaan  om maatregelen  te 
nemen waarmee het  plangebied voor  het  broedseizoen ongeschikt  wordt  gemaakt  voor 
broedvogels. 

Om te voorkomen dat broedende vogels worden verstoord kunnen de werkzaamheden het 
beste starten buiten het broedseizoen (grofweg van medio maart tot na eind juli). Als bij de 
start van het broedseizoen al veel verstoring in het gebied is, gaan de meeste vogels niet in 
de directe omgeving tot broeden over. 
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Buiten het broedseizoen

Ook  buiten  het  broedseizoen  kan  verstoring  optreden,  maar  dit  resulteert  alleen  in  het 
opvliegen van de betreffende vogels. In de direct omgeving van het voornemen zijn echter 
voldoende alternatieven om voedsel te zoeken. Een dergelijke verstoring is niet gekoppeld 
aan een ontheffing.

Jaarrond beschermde soorten

Vanuit  de  jaarrond-bescherming  van  nesten  van  een  aantal  broedvogels  wordt  in  deze 
natuurtoets bijzondere aandacht besteed aan de buizerd en ransuil. Bij de beoordeling van 
de functionaliteit van vaste rust- en verblijfplaatsen is het van belang dat een plek of gebied 
betreft welke met een zekere mate van bestendigheid gebruikt wordt. Bij incidenteel gebruik 
is er dus geen sprake van een vaste rust- of verblijfplaats.  

In het projectgebied zijn van buizerd en ransuil ieder een broedlocatie bekend. Beide locaties 
zijn  gesitueerd  in  het  ooibos  ten  zuiden  van  het  bedrijventerrein.  Door  het  voornemen 
worden deze locaties niet aangetast . Een ontheffing is niet nodig. 

7.4 Amfibieën

In  het  plangebied  is  het  voorkomen  van  zes  beschermde  amfibieënsoorten  bekend: 
bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, groene kikker (onbepaald), kamsalamander, en 
kleine watersalamander (zie paragraaf 5.4.1). De bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, 
groene kikker (onbepaald), kleine watersalamander en middelste groene kikker genieten een 
algemene  vrijstelling  als  gevolg  van  ruimtelijke  ontwikkelingen en  projecten.  Voor  deze 
soorten is  géén ontheffing vereist.  De kamsalamander komt voor in één kolkje ten zuid 
westen  van  het  bedrijventerrein.  Het  leefgebied  van  deze  soort  wordt  niet  aangetast. 
Hiernaast  is  blijvende schade door  verontrusting voor amfibieën nooit  aan de orde.  Een 
ontheffing is niet nodig. 

7.5 Vissen

In het plangebied is één beschermde vissensoort waargenomen. De kleine modderkruiper 
geniet een reguliere bescherming (tabel 2 van de Flora- en faunawet). Het leefgebied van 
deze soort wordt door het voornemen niet aangetast. Een ontheffing is niet nodig. 

7.6 Zoogdieren

7.6.1 Vleermuizen

In  het  plangebied  zijn  vijf  vleermuissoorten  waargenomen:  gewone  dwergvleermuis, 
laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis (zie paragraaf 5.5.1). 
Het  plangebied  is  voor  deze  soorten  van  belang  als  foerageergebied.  Het  areaal 
foerageergebied  wordt  niet  aangetast  door  het  voornemen.  De  gunstige  staat  van 
instandhouding  van  de  aanwezige  vleermuissoorten  zal  niet  worden  aangetast.  Een 
ontheffing is niet nodig. 

7.6.2 Overige zoogdieren

In  het  plangebied  is  naast  de  vijf  vleermuissoorten  enkel  het  voorkomen  van  'overige' 
soorten bekend (zie  paragraaf  5.5.2).  Het  betreft  naast  enkele  niet-beschermde soorten 
alleen algemeen beschermde soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Deze soorten 
zijn zodanig algemeen (tabel 1) dat voor deze soorten een algemene vrijstelling ten behoeve 
van ruimtelijke inrichtingsproject geldt. Voor geen van deze soorten is een ontheffing van de 
Flora- en faunawet vereist om het project te kunnen uitvoeren. 
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7.7 Overige soortgroepen

Beschermde insecten, dagvlinders, libellen, kevers en reptielen komen niet voor binnen het 
plangebied,  evenals  overige  ongewervelden  die  een  juridisch  zwaardere  bescherming 
genieten (zie paragraaf 5.6). De redenen hiervoor zijn tweeledig. Enerzijds zijn de overige 
zwaarder  beschermde  soorten  uiterst  zeldzaam  in  Nederland.  Anderzijds  beperkt  de 
verspreiding van deze soorten zich tot bijzonder milieus zoals hoogvenen, kalkgraslanden en 
voedselarme vennen. Deze milieus zijn in of nabij het plangebied niet aanwezig. 

Vanwege het ontbreken van overige streng beschermde soorten is een ontheffing op de 
Flora  –  en  faunawet  niet  aan  de  orde.  Uitvoering  van  de  werkzaamheden  heeft  geen 
overtredingen van de Flora- en faunawet, ten aanzien van overige beschermde soorten tot 
gevolg.

7.8 Conclusie 

De Flora- en Faunawet is een soortbeschermingswet. De wet betreft niet het beschermen 
van  individuele  organismen,  maar  de  duurzame  instandhouding  van  soorten.  Indien 
voldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen lijkt het voornemen uitvoerbaar binnen 
de Flora- en Faunawet. In het plangebied komen alleen algemeen beschermde flora- en 
faunasoorten voor. Deze soorten genieten een algemene vrijstelling (soorten van tabel 1 
Flora en Faunawet) van schade als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten. Voor 
deze soorten is géén ontheffing vereist. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de 
algemene zorgplicht en de aanbevelingen voor de uitvoering.

Voor vogels kan worden vastgesteld dat schade aan nesten, holen, eieren en verontrusting 
van individuen door de nodige voorzorgsmaatregelen kan worden voorkomen. Voor vogels 
zal enkel een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet noodzakelijk zijn, indien het 
voornemen  schade  toebrengt  aan  vaste  broed-,  rust-  en  verblijfsplaatsen.  Geadviseerd 
wordt,  om  het  uitvoeren  van  de  werkzaamheden  uit  te  stellen  tot  het  einde  van  het 
broedseizoen.  Het  (laten)  uitvoeren  van  een  controle  op  de  aanwezigheid  van  een 
broedgeval  voor  de  aanvang  van  de  werkzaamheden,  kan  eveneens  voorkomen  dat  er 
onnodige  vertraging  van  de  plannen  en  verstoring  van  broedvogels  plaatsvindt.  Tevens 
wordt  aangeraden om eventuele  kap-,  sloop-  en bouwwerkzaamheden geleidelijk  uit  te 
voeren. Op deze wijze wordt dieren de gelegenheid geboden om uit te wijken.

Met inachtneming van de algemene zorgplicht, is een ontheffing in het kader van de Flora- 
en Faunawet niet nodig.
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8 TOETSING ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR

8.1 Inleiding

Het bestemmingsplan ligt voor het overgrote deel binnen EHS-verweving. Een klein deel is 
aanwezen als EHS-natuur. Het bedrijfsterrein Excluton maakt geen onderdeel uit van de EHS. 
( zie paragraaf 4.2 & figuur 4.x). In dit hoofdstuk wordt het bestemmingsplan getoetst aan 
het beleid van de Ecologische Hoofdstructuur. 

8.2 Effectbeoordeling

Gedeputeerde Staten beschouwen een ruimtelijke ingreep als een significante aantasting van 
kernkwaliteiten en omgevingscondities wanneer deze kan leiden tot de volgende effecten 
effecten (zie paragraaf 3.4.2.):
1. Een  vermindering  van  het  areaal  en  kwaliteit  van  bestaande  natuur-,  bos-  en 

landschapselementen en gebieden die aangewezen voor nieuwe natuur en agrarische 
natuur; 

2. Een  vermindering  van  de  uitwisselingsmogelijkheden  voor  planten  en  dieren  in 
verbindingszones, en tussen de verschillende leefgebieden in de overige delen van de 
EHS; 

3. Een  vermindering  van  de  kwaliteit  van  het  leefgebied  van  alle  soorten  waarvoor 
conform  de  Flora-  en  faunawet  een  ontheffing  vereist  is  en  als  zodanig  worden 
genoemd  in  de  AMvB  Vrijstelling  beschermde  dier-  en  plantensoorten  Flora-  en 
faunawet;

4. Een  vermindering  van  het  areaal  van  de  grote  natuurlijke  eenheden 
(aaneengeslotenheid);

5. Een belemmering voor het verloop van natuurlijke processen in grote eenheden;
6. Een  verstoring  van  de  natuurlijke  morfologie,  waterkwaliteit,  watervoering  en 

verbondenheid met het landschap van HEN-wateren;
7. Een  verandering  van  de  grond-  en  oppervlaktewater-omstandigheden  (kwaliteit  en 

kwantiteit)  die  de  voor  de  natuurdoeltypen  gewenste  grond-  en  oppervlaktewater 
situatie (verder) aantast;

8. Een  verhoging  van  de  niet-gebiedseigen  geluidsbelasting  in  stiltebeleidsgebieden  en 
stiltegebieden (in geval de norm van 40 decibel wordt overschreden).

In  tabel  8.1 is  aangegeven of  de hierboven genoemde effecten door uitvoering van de 
compensatiemaatregel optreden. 

Tabel 8.1: Effecten van de compensatiemaatregel volgens de provinciale toetsingscriteria. 
Toetsingscriterium Effect 

1 Niet aan de orde, er is geen sprake van een vermindering van het areaal door de bestemmingswijzigingen.  
Ook de kwaliteit van bestaande natuurwaarden zal niet veranderen ten opzichte van de huidige situatie. 

2 Niet aan de orde, er is geen sprake van extra barrièrewerking.

3 Niet aan de orde, er is geen sprake van nadelige effecten op beschermde soorten (zie hoofdstuk 7). 

4 Niet van toepassing, het gebied is geen grote natuurlijke eenheid.

5 Niet van toepassing, het gebied is geen grote natuurlijke eenheid.

6 Niet aan de orde, de watervoering verandert niet.

7 Niet aan de orde, de water omstandigheden veranderen niet;

8 Niet van toepassing, het gebied is geen stilte(beleids)gebied. 
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In paragraaf 4.2.3 worden drie kernkwaliteiten benoemd die van toepassing zijn op het 
plangebied:
1. De  rivier  met  zijn  bijbehorende  dynamiek  en  morfologie  als  bron  van  natuurlijke 

processen  en  als  as  van  een  keten  van  natuurterreinen  en  natuurlijke 
cultuurlandschappen  in  de  uiterwaarden  en  de  daarbij  behorende  natuur,  zoals 
rivierduinen,  stroomdalgraslanden,  natte  schraalgraslanden,  hardhoutooibos  en 
nevengeulen.

2. De relatie tussen open voedselrijke  foerageergebieden en rustgebieden (open water) 
voor overwinterende en doortrekkende ganzen, eenden en andere watervogels.

9. Het  open,  grazige  en  natte  karakter  van  binnen-  en  buitendijkse  weidevogel-  en 
ganzengebieden.

Deze kernkwaliteiten worden door de compensatiemaatregel niet aangetast. De aanwezige 
natuurwaarden  en  natuurlijke  processen  worden  niet  aangetast  (1).  Hiernaast  blijft  het 
aanwezige  foerageergebied  voor  overwinterende  grasetende  watervogels  behouden  (2), 
waardoor het open grazige karakter (9) wordt behouden. 

In paragraaf 4.2.3 worden tevens vier ontwikkelingsopgaven genoemd. 
b. Het ontwikkelen van het buitendijkse rivierengebied tot een samenhangend, gevarieerd 

en dynamisch natuurterrein, met behoud van actuele natuur- en cultuurwaarden.
d. Het  uitbreiden  van  laagdynamische  natuur  (hardhoutooibos,  stroomdalgrasland  en 

(getijde-)moeras) langs Maas en Waal.
e. Het  uitbreiden  van  hoogdynamische  natuur  (nevengeulen,  opzandingen  en 

zachthoutooibos) langs de Waal.
h. Het realiseren van grootschalig natuurbeheer met ruimte voor (periodiek terug te zetten) 

sedimentatie en vegetatieontwikkeling langs de Midden-Waal.

Het voornemen vormt geen belemmering voor bovenstaande ontwikkelingsopgaven. Op het 
deel van het plangebied dat binnen de EHS is gesitueerd, verandert het landgebruik niet. 
Binnen  de  EHS-verweving  blijft  het  productiegrasland  geschikt  foerageergebied  voor 
grasetende watervogels. Het deel dat binnen de EHS-natuur is gesitueerd in de oeverzone 
van  de  Waal  behoudt  het  huidige  extensieve  beheer  en  worden  de 
ontwikkelingsmogelijkheden  voor  het  prioritaire  natuurdoeltype  stroomdalgrasland  niet 
beperkt. Deze combinatie draagt bij aan een gevarieerd landschap (b). Ook de algemene 
ontwikkelingsopgaven  worden  niet  belemmerd:  vermestings-,  verzurings-  en 
versnipperingseffecten zijn niet aan de orde. 

8.3 Conclusie

De effectbeoordeling in hoofdstuk 8 laat zien dat het voornemen geen negatieve effecten 
heeft  op  de  natuurdoelen,  kernkwaliteiten  en  omgevingscondities  van  de  Ecologische 
Hoofdstructuur in het plangebied. Omdat effecten niet aan de orde zijn, zijn mitigerende 
maatregelen niet nodig.
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