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1 1  I n l e i d i n g  

Ten zuidoosten van Wolvega wordt het woongebied Lindewijk aangelegd. In 

het gebied worden ongeveer 650 woningen gebouwd in een afwisselende om-

geving. Sommige woningen worden gebouwd aan het open water, andere aan 

grachten, maar ook aan bosstroken. Een van de onderdelen van het woonge-

bied is het gebied Kleine vuurvlinder in het noordwesten van het woongebied. 

De aanleg van het gebied Kleine vuurvlinder wordt met behulp van het voorlig-

gende uitwerkingsplan planologisch mogelijk gemaakt. 

 

Het voor de gronden in het plangebied van het voorliggende uitwerkingsplan 

geldende bestemmingsplan, is het bestemmingsplan Wolvega Lindewijk zoals 

dat op 10 september 2001 door de gemeenteraad is vastgesteld en door Gede-

puteerde Staten is goedgekeurd op 18 februari 2003. 

 

Op grond van het geldende bestemmingsplan zijn de gronden in het plangebied 

bestemd als ‘Woongebied’ (uit te werken ex. artikel 11 WRO). 

 

Het plangebied van het voorliggende uitwerkingsplan betreft in hoofdlijnen het 

gebied ten zuiden van de Rooms-katholieke kerk en school aan de Lycklama-

weg, ten westen van de Grote vuurvlinder, ten oosten van de begraafplaats bij 

de Rooms-katholieke kerk. In de figuur voor deze toelichting is het plangebied 

weergegeven. 

 

Dit uitwerkingsplan is eerder door B&W vastgesteld op 7 februari 2012. Naar 

aanleiding van een besluit om de bouwhoogte voor het gehele plangebied op 

11 m en de goothoogte op 5,5 m te stellen, is dit plan opnieuw in procedure 

gebracht. Dit uitwerkingsplan is verder inhoudelijk gelijk aan het plan dat op 

7 februari 2012 is vastgesteld. 

 

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan-

gebied opgenomen. In hoofdstuk 3 is een samenvatting van het voor dit uit-

werkingsplan van toepassing zijnde provinciaal en gemeentelijk beleid opge-

nomen. De planologische randvoorwaarden voor dit uitwerkingsplan zijn in 

hoofdstuk 4 uiteengezet. In hoofdstuk 5 is een planbeschrijving opgenomen, 

waarna in hoofdstuk 6 de juridische opzet van het plan is uiteengezet. Als laat-

ste zijn in hoofdstuk 7 en 8 achtereenvolgens de economische en maatschappe-

lijke uitvoerbaarheid van het uitwerkingsplan uiteengezet. 

 

 

AANLEIDING 

GELDEND BESTEMMINGSPLAN 

PLANGEBIED 

GEWIJZIGD UITWERKINGSPLAN 

LEESWIJZER 
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2 2  B e s c h r i j v i n g  v a n  

h e t  p l a n g e b i e d  

Zoals opgemerkt is het plangebied onderdeel van het woongebied Lindewijk. 

Het plangebied ligt bij de toegang van het woongebied vanaf de Lycklamaweg. 

In het plangebied was een agrarisch bedrijf gevestigd. Vanwege de aanleg van 

de Lindewijk en in het bijzonder het gebied Kleine vuurvlinder, is de bedrijfs-

woning en het bedrijfsgebouw gesloopt. 

 

De bestaande ontsluitingsweg, de Grote vuurvlinder, van het woongebied de 

Lindewijk, ligt ten oosten van het plangebied en sluit aan op de Lycklamaweg. 

Zoals opgemerkt staat ten noordwesten van het plangebied een Rooms-

katholieke kerk. Ook in het gebied ten noorden van het plangebied, tussen het 

plangebied en de Grote vuurvlinder heeft een herinrichting plaatsgevonden 

voor de vestiging van een basisschool. 
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3 3  B e l e i d s k a d e r  

3 . 1   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

3 . 1 . 1   

S t r e e k p l a n  F r y s l â n  

Op 13 december 2006 is door Provinciale Staten het Streekplan Fryslân 2007 

vastgesteld. Hierin is het provinciaal beleid voor de ruimtelijke ontwikkeling 

van de provincie voor de periode tot en met 2015 opgenomen. Dit beleid is op 

basis van de visie “een ondeelbaar Fryslân met ruimtelijke kwaliteit” opge-

steld. Meer bepaald betekent dit dat er tussen de steden en het platteland van 

Fryslân een wederzijds afhankelijk verband bestaat. 

 

In het streekplan is Wolvega aangeduid als “regionaal centrum”. In de indeling 

van het streekplan zijn dit de middelgrote dorpen met onder andere belangrij-

ke voorzieningen voor de regio. Deze dorpen zijn dan ook een belangrijke ver-

binding tussen de kleine dorpen in hun omgeving en de stedelijke gebieden. 

Het beleid is er op gericht om deze dorpen waar mogelijk te versterken door in 

te zetten op bundeling en concentratie van wonen. 

 

Wolvega ligt in het streekplan in het gebied Zuidoost-Fryslân. In het streekplan 

merkt de provincie op dat Zuidoost-Fryslân een aantrekkelijk gebied is om te 

wonen. Het behouden en versterken van onder andere Wolvega als regionaal 

centrum is belangrijk voor de regio. In haar beleid zet de provincie in op een 

sterke plaats van de “regionale centra” voor een levendig en leefbaar platte-

land. De aanleg van het woongebied Lindewijk en bouw van de woningen zoals 

die in het voorliggende uitwerkingsplan zijn voorzien dragen hier sterk aan bij. 

3 . 1 . 2   

V e r o r d e n i n g  R o m t e  F r y s l â n  

Op 15 juni 2011 is door Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslân vast-

gesteld. Hierin heeft de provincie voor die onderwerpen die de provincie van 

“provinciaal belang” acht, regels opgenomen. Deze provinciale belangen vol-

gen onder andere uit het Streekplan Fryslân 2007. 

 

B e s t aa n d  s t ed e l i j k  g e b i ed  e n  l an d e l i j k  g e b i ed  

In de verordening worden “bestaand stedelijk gebied” en “landelijk gebied” 

onderscheiden. Op de kaart bij de verordening ligt het plangebied binnen het 

“bestaand stedelijk gebied”. In figuur 1 is het “bestaand stedelijk gebied”  
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weergegeven. In de toelichting bij de verordening is opgemerkt dat gronden 

bestemd als een uit te werken woonbestemming binnen het “bestaand be-

bouwd gebied” liggen. 

 

 
F i g u u r  1 .  F r a g m e n t  v a n  d e  k a a r t  b i j  d e  v e r o r d e n i n g ,  b e s t a a n d  s t e -

d e l i j k  g e b i e d  ( r o o d )  

 

In de verordening is bepaald dat op grond van een bestemmingsplan de bouw 

van woningen mogelijk gemaakt kan worden wanneer deze in overeenstem-

ming zijn met een woonplan dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd (ar-

tikel 4.1.1). 

 

Zoals opgemerkt is het voorliggende uitwerkingsplan een plan op grond van het 

bestemmingsplan Wolvega Lindewijk zoals dat op 18 februari 2003 door Gede-

puteerde Staten is goedgekeurd. Het uitwerkingsplan past dan ook binnen de 

eerder met Gedeputeerde Staten gemaakte afspraken over woningaantallen. 

Dit in overweging nemende past het voorliggende uitwerkingsplan binnen het 

provinciaal beleid zoals opgenomen in de Verordening Romte Fryslân. 

3 . 2   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

3 . 2 . 1   

D e  O o s t f l a n k v i s i e  

Door de gemeenteraad is op 18 oktober 1999 De Oostflankvisie vastgesteld. De 

gemeente zet hierin haar visie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied 

ten oosten van Wolvega voor de periode tot 2025 uiteen. Uitgangspunt van de-

ze visie is dat Wolvega een aantrekkelijk en groen dorp is om te wonen in een 

fraaie omgeving. Dit betekent dat de ontwikkeling van wonen mogelijk is, 

CONCLUSIE 
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maar onder de voorwaarde dat deze ontwikkelingen bijdragen aan een aan-

trekkelijk gebied om in te wonen en het versterken van groene waarden. 

 

In de visie merkt de gemeente op dat zij in Wolvega meer woningen wil bou-

wen dan op basis van de eigen behoefte noodzakelijk is. Dit in verband met 

een evenwichtige samenstelling van de inwoners en het behouden van voorzie-

ningen. Dit betekent dat de gemeente inzet op het bieden van ruimte voor 

verschillende vormen van wonen, die een duidelijke aanvulling zijn op de ver-

breding van de bestaande woningvoorraad in Wolvega en de directe omgeving. 

 

 
F i g u u r  2 .  S t r a t e g i s c h e  v i s i e  D e  O o s t f l a n k  
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Het gebied tussen Wolvega en de A32 is in de visie aangeduid als “schakelzo-

ne”; een belangrijke ontwikkelingszone voor nieuwe stedelijke functies in een 

groen en waterrijke omgeving. In de visie biedt de gemeente in het gebied 

mogelijkheden om woningen in verschillende woonsferen te bouwen in een 

omgeving met voldoende voorzieningen en een goede bereikbaarheid. 

 

Het plangebied ligt in deze “schakelzone”. In de visie is het plangebied verder 

aangeduid als “uitbreidingsrichting wonen met groen”. In figuur 2 is de strate-

gische visie De Oostflank weergegeven. 

3 . 2 . 2   

S t r u c t u u r p l a n  W e s t s t e l l i n g w e r f  2 0 0 0 - 2 0 1 5  

In 2002 is door de gemeenteraad het Structuurplan Weststellingwerf 2000-2015 

vastgesteld. Hierin zet de gemeente haar overkoepelende visie op de ruimtelij-

ke ontwikkeling van Weststellingwerf voor de periode tot 2015 uiteen. De visie 

zoals die in de Oostflankvisie is uiteengezet is in het structuurplan opgenomen. 

 

In het structuurplan merkt de gemeente op dat Wolvega een duidelijke regio-

nale functie heeft. De nadruk van de ontwikkeling van onder andere wonen ligt 

dan ook op Wolvega. Het streven van het beleid is onder andere gericht op: 

- een duurzame ontwikkeling met kwaliteit; 

- het voortzetten van de dorpsvernieuwing, met het verbeteren van de 

openbare ruimte en versterken van de groenstructuren; 

- het ontwikkelen van het als De Oostflank aangeduide gebied vanuit het 

bestaande bebouwde gebied; 

- het afronden van een veilige interne wegenstructuur op basis van de 

uitgangspunten van Duurzaam Veilig Verkeer. 

 

De bouw van de woningen zoals die in het voorliggende uitwerkingsplan is 

voorzien, past binnen het streven van het beleid zoals dat in het structuurplan 

is opgenomen. 

3 . 2 . 3   

G e l d e n d  b e s t e m m i n g s p l a n  

Het voorliggende plan is een uitwerkingsplan op basis van het bestemmingsplan 

Wolvega Lindewijk dat op 10 september 2001 is vastgesteld en op 18 februari 

2003 is goedgekeurd. Artikel 5, Woongebied (uit te werken ex artikel 11 

W.R.O.) in dit plan biedt de basis voor het opstellen van dit uitwerkingsplan. 

Daarin zijn voorschriften opgenomen waarbinnen dit uitwerkingsplan dient te 

worden opgesteld. Dit uitwerkingsplan is dan ook zo opgesteld dat het past 

binnen deze voorschriften. 
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3 . 2 . 4   

W e l s t a n d s b e l e i d  

In 2004 is door de gemeenteraad de Welstandsnota vastgesteld. Hierin is het 

welstandsbeleid van de gemeente opgenomen. Het welstandsbeleid is er op ge-

richt om architectonische, cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden 

die in een bepaald gebied aanwezig zijn aan te duiden en te overwegen bij de 

ontwikkeling en beoordeling van bouwplannen. Door het gebiedsgerichte be-

leid wil de gemeente het behoud van deze waarden waarborgen. 

 

Voor ontwikkelingen zoals het woongebied Lindewijk zijn in de welstandsnota 

geen welstandseisen opgenomen. De beeldkwaliteitseisen voor deze ontwikke-

lingen zijn in afzonderlijke beeldkwaliteitsplannen opgenomen. Door de ge-

meenteraad is het beeldkwaliteitsplan “Wolvega Lindewijk – Deelgebied I” 

vastgesteld. Bij het opstellen van de voor het plangebied geldende beeldkwali-

teitseisen in paragraaf 5.2 van deze toelichting is aansluiting gezocht bij dit 

vastgestelde beeldkwaliteitsplan. 
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4 4  P l a n o l o g i s c h e  

r a n d v o o r w a a r d e n  

4 . 1   

W a t e r  

In onder ander de Europese Kaderrichtlijn water, het Nationaal Waterplan en 

de adviezen van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw is het beleid met be-

trekking tot het water(beheer) vastgelegd. Het beleid is gericht op het duur-

zaam behandelen van water. Dit betekent onder andere het waarborgen van 

voldoende veiligheid en het beperken van de kans op hinder vanwege water; 

dit ook in verhouding tot ontwikkelingen als de verandering van het klimaat, 

het dalen van de bodem en het stijgen van de zeespiegel. 

 

In de nota Anders omgaan met water is bepaald dat de gevolgen van (ruimte-

lijke) ontwikkelingen voor de waterhuishouding uitdrukkelijk in onder andere 

bestemmingsplannen moeten worden overwogen. Hiervoor moet de zogenoem-

de watertoets worden uitgevoerd. De watertoets is het vroeg informeren (van 

de waterbeheerder), het adviseren (door de waterbeheerder), het overwegen 

en beoordelen van waterhuishoudkundige belangen in ruimtelijke plannen en 

besluiten. 

 

Op 22 december 2009 is de Waterwet (Wtw) in werking getreden. Uitgangspunt 

van de Wtw is een volledig beheer van het watersysteem. Op grond van de 

Wtw is er ook een goede samenhang tussen het waterbeleid en de ruimtelijke 

ordening. 

 

Ook in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is uitdrukkelijk bepaald dat in de 

toelichting op een bestemmingsplan inzicht verkregen moet worden in de ge-

volgen van het bestemmingsplan voor de waterhuishouding en hoe deze gevol-

gen in het bestemmingsplan zijn betrokken. 

 

Wat betreft de waterhuishouding is in het bestemmingsplan Lindewijk Wol-

vega-Deelgebied 1 het volgende opgemerkt: “Met de ruimtelijke plannen voor 

de Oostflank van Wolvega wordt gelijktijdig beoogd het oorspronkelijke en 

meer natuurlijke watersysteem te herstellen. In het oorspronkelijke watersys-

teem was sprake van een natuurlijk afstromend gebied, waarvan de neerslag 

uiteindelijk via de Linde in de toenmalige Zuiderzee terechtkwam. In een re-

genrijke periode betekende dit dat de Linde regelmatig buiten z’n oevers trad 

en dat de beekdaloevers flink overstroomden. Aan de oostzijde van de auto-

snelweg A32 heeft It Fryske Gea deze vroegere situatie hersteld. Bij de ont-

wikkeling van Lindewijk stond de gemeente een soortgelijke situatie als ten 

WET- EN REGELGEVING 

 ONDERZOEK 
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oosten van de A32 voor ogen: een vrij afstromend gebied dat rechtstreeks op 

de Linde afwatert en waarvan de waterstand van het water in de woonbuurt 

met de waterstand van de Linde fluctueert. Het doel hiervan was een verbete-

ring van de waterkwaliteit, een verkleining van de kans op verdroging van de 

hoger gelegen zandgronden, enige beperking van de piekafvoer van de Linde 

bij grote hoeveelheden neerslag en het bieden van een betere ondergrond voor 

bestaande ecosystemen en toekomstige ecologische ontwikkelingen. Door de 

peilverhoging in het gebied van Lindewijk diende de kwel af te nemen. Dit had 

tevens een gunstige invloed op de verdrogingstoestand van de nabij gelegen 

natuurgebieden. In het nieuwe woongebied wordt uiteraard gezorgd voor “dro-

ge voeten”. 

 

De zuidoostelijke hoek van het plangebied is van nature vrij nat met grondwa-

terstanden van minder dan 40 cm onder het maaiveld in het natte seizoen van 

voor- en najaar, en 50 cm tot 80 cm onder het maaiveld in de zomer. Meer 

naar het noordwesten is het plangebied droger met een zomergrondwaterstand 

van 80 cm tot 120 cm en tegen de spoorlijn en de Lycklamaweg zelfs dieper 

dan 120 cm beneden het maaiveld. De grondwaterstand is in het natte seizoen 

echter hoog, namelijk minder dan 40 cm onder het maaiveld. In het hoger ge-

legen noordwestelijke deel van het plangebied zal regenwater inzijgen. 

 

De grens tussen het water en de bebouwing is overeenkomstig het oorspronke-

lijke plan zo gekozen dat de woningen zoveel mogelijk op bestaand al wat ho-

ger gelegen gebied zullen worden gebouwd. Aangezien de oorspronkelijke 

maaiveldligging niet geheel geschikt was om zonder nadere aanpassingen met 

woningen te worden bebouwd is het maaiveld destijds opgehoogd zodat tuinen 

en erven ca. 80 cm boven het streefpeil kwamen liggen. De wegen in het plan-

gebied zijn ontworpen op ca. 100 cm boven het waterpeil. De nieuwe wegen 

zullen hierop aansluiten. De begane grondvloer van de te bouwen woningen 

worden overeenkomstig het bouwbesluit enigszins boven het niveau van het 

wegdek gebouwd (minimale hoogte is afhankelijk van de afstand tot de weg: 

het peil van de woning bedraagt tenminste 2 % van de afstand tussen de voor-

deur en de rand van de weg). Het streefpeil van het oppervlaktewater blijft 

onveranderd: NAP - 0,52 m. In regenrijke perioden kan de boezem als gevolg 

van het vele hemelwater en als gevolg van opwaaiing, flink hoger staan dan 

het streefpeil. Een verhoging van ruim 30 cm is een jaarlijks terugkerend fe-

nomeen, maar hoger komt af en toe ook voor. Dit blijkt onder meer uit gege-

vens van het boezemwaterschap Wetterskip Fryslân. Op zich is dat geen enkel 

probleem. De oevers zijn hoog genoeg en de woningen zijn op voldoende hoog-

te ten opzichte van het streefpeil gebouwd. Om te voorkomen dat bij een wa-

terstand van 30 cm boven het streefpeil toch problemen ontstaan, is besloten 

om de verbinding tussen de woonwijk en de Linde vanaf deze waterstand af te 

sluiten met behulp van een keersluis. Op deze manier is voorzien in enerzijds 

een dynamisch waterpeil, dat past bij het beeld van de Linde, en anderzijds in 

de behoefte aan veiligheid. Ten behoeve van een goede waterhuishouding is 

achter de bestaande woningen langs de zuidzijde van de Lycklamaweg een 

sloot aangelegd. De sloot heeft een peil van NAP - 0,72 m conform het destijds 
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genomen peilbesluit. Deze sloot zorgt ervoor dat het niveau van het grondwa-

ter geen bedreiging vormt voor de aanwezige kelders. De sloot staat in directe 

verbinding met de watergang ten oosten van het plangebied langs de A32. Om-

dat het peil in deze bestaande sloot lager staat, watert de sloot hierop een-

voudig af. 

 

Voor het bestemmingsplangebied Wolvega Lindewijk geldt inmiddels een nieuw 

waterpeil. Het gehele gebied heeft thans een streefpeil gelijk aan het boe-

zempeil (NAP - 0,52 m). 

 

De aanleg van een woonbuurt omgeven met water schept de mogelijkheid om 

het water afkomstig van daken en andere verharde vlakken rechtstreeks of 

desnoods indirect op het oppervlaktewater te lozen. Dit is in het bestaande 

deel van Lindewijk gebeurd en zal ook bij de verdere ontwikkeling worden 

toegepast. De afvoer van hemelwater via de riolering is in deze woonwijk be-

perkt tot de doorgaande wegen en wegen die liggen ingeklemd tussen tuinen 

en woningen. Waar mogelijk worden wegen via de wegberm op het oppervlak-

tewater ontwaterd. Dat bepaalde wegen niet rechtstreeks op het oppervlakte-

water afwateren heeft te maken met de kwaliteit van het water. Als gevolg 

van straatvuil is de kwaliteit vaak onvoldoende om rechtstreeks op het opper-

vlaktewater te kunnen lozen. Filtering via de wegberm is bij een niet al te ho-

ge verkeersbelasting dan een goede oplossing zonder dat dit tot een milieu-

probleem op termijn leidt. De inrichting van de waterpartijen heeft een be-

langrijke bijdrage geleverd aan de waterkwaliteit. Doorstroming als gevolg van 

windwerking tezamen met voldoende waterdiepte en de aanwezigheid van riet 

en waterplanten zorgen ervoor dat deze waterkwaliteit zo goed mogelijk 

blijft. De Lindewijk is zo ingericht dat aan deze voorwaarden in ruime mate 

wordt voldaan: 

- De sloten en vijvers tussen de woningen zijn zuid-noordgericht en zijn 

allen met elkaar verbonden, zodat doorstroming gegarandeerd is. 

- De sloten en vijvers tussen de woningen hebben een ruim voldoende wa-

terdiepte (meer dan 1 m). 

- De oevers zijn voorzien van een zogenaamde plas-drasoever; deze oever 

biedt riet de kans om zich er blijvend te vestigen en bovendien biedt dit 

enige veiligheid voor spelende kinderen. 

- Buiten de directe woonbuurt (en buiten dit bestemmingsplan) is een wa-

terplas gerealiseerd, waar de waterdiepte varieert van 20 cm tot circa 

3 m. Het ondiepe water biedt de mogelijkheid voor een gevarieerde 

plantengroei, paaiplaatsen voor vis en heeft vooral een ecologisch doel, 

terwijl het diepe water ervoor zorgt dat de watertemperatuur in de zo-

mer niet al te hoog oploopt; zo worden ongewenste effecten als botu-

lisme op voorhand zoveel mogelijk voorkomen. 

- De zwemplas grenzend aan de woonbuurt (buiten dit bestemmingsplan) 

is zo ingericht dat het doorzicht van het water en het bacteriegehalte 

aan de normen voor zwemwater voldoen. Eén van de maatregelen welke 

zijn genomen is de realisatie van een zogenaamd helofytenfilter, waarin 

het water op een natuurlijke wijze wordt gezuiverd. Een andere maat-
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regel is dat de bodem van schoon (geel) zand is gemaakt. De zwemplas 

wordt gevoed vanuit de boezem en watert af in noordelijke richting. 

 

In het kader van artikel 3.1.1 van het Bro is het bestemmingsplan voorgelegd 

aan het Wetterskip Fryslân. Het waterschap heeft geen aanleiding gezien om 

inhoudelijk te reageren op het voorontwerp bestemmingsplan. In het kader van 

het oorspronkelijk plan Lindewijk en het peilbesluit Lindewijk heeft destijds 

uitgebreid overleg plaats gevonden met de waterbeheerders (het toenmalige 

Waterschap Sevenwolden en Wetterskip Fryslân). De nieuwe planopzet voor-

ziet geen ingrijpende wijzigingen in de destijds aangelegde waterstructuur. 

 

Het voorliggende uitwerkingsplan is een uitwerking van het bestemmingsplan 

Wolvega Lindewijk. Dit en het bestemmingsplan Wolvega Lindewijk-Deelge-

bied 1 in overweging nemende, worden onaanvaardbare nadelige gevolgen voor 

de waterhuishouding niet verwacht. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende uitwerkingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare nadelige gevolgen voor de waterhuishouding belemmerd. 

4 . 2   

E c o l o g i e  

De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn met de inwerkingtreding van de Flora- 

en faunawet (Ffw) op 1 april 2002 en de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) 

op 1 oktober 2005 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

 

De Ffw is gericht op het beschermen en het behouden van de goede staat van 

instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten en hun directe 

leefomgeving. Uitgangspunt hierbij is het zogenoemde “nee, tenzij-principe”. 

Dit betekent dat werkzaamheden en dergelijke in beginsel niet zijn toege-

staan. Onder voorwaarden kan hier op grond van een vrijstelling of ontheffing 

van worden afgeweken. In de Ffw is onder andere bepaald dat eenieder die 

weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten te hande-

len nadelige gevolgen kan hebben voor flora en fauna, gedwongen is dergelijk 

handelen of nalaten achterwege te laten. Dit voor zover dit in redelijkheid van 

hem kan worden gevraagd. Diegene moet alle maatregelen nemen die in rede-

lijkheid van hem kunnen worden gevraagd om die nadelige gevolgen te voor-

komen, te beperken of ongedaan te maken. 

 

De Nbw is gericht op het beschermen van (natuur)gebieden. Deze natuurgebie-

den betreffen onder andere de zogenoemde Speciale Beschermingzones op 

grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Samen worden deze gebieden 

aangeduid als het Natura 2000-netwerk. Voor de bescherming van deze natuur-

gebieden is in de Nbw een uitgebreide wet- en regelgeving opgenomen. 

 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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Om inzicht te krijgen in de ecologische waarden in en in de directe omgeving 

van het plangebied is in juli 2009-januari 2010 door BügelHajema Adviseurs 

een ecologisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn op-

genomen in het rapport Advies Natuurwaarden Wolvega, school Lindewijk met 

als kenmerk 267.00.01.41.00. 

 

S o o r t en b es c h er m i n g  

Uit de resultaten blijkt dat er geen onaanvaardbare nadelige gevolgen voor op 

grond van de Ffw beschermde waarden worden verwacht. 

 

Het verstoren of vernielen van broedplaatsen van vogels is niet toegestaan. Bij 

de uitvoering van het plan moet dan ook het broedseizoen van vogels overwo-

gen worden. Op grond van de Ffw is geen standaardperiode voor het broedsei-

zoen aangewezen. Belangrijk is of er broedende vogels aanwezig zijn. Voor 

veel vogels is het broedseizoen de periode van 15 maart tot 15 juli. 

 

G e b i e d s b e s ch er m i n g  

Ook blijkt dat er geen onaanvaardbare nadelige gevolgen voor op grond van de 

Nbw beschermde gebieden of gebieden van de Ecologische Hoofdstructuur 

worden verwacht. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende uitwerkingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare nadelige gevolgen voor ecologische waarden belemmerd. 

4 . 3   

A r c h e o l o g i e  

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) 

in werking getreden. Met deze inwerkingtreding werd het Verdrag van Malta, 

dat op 16 april 1992 onder andere door Nederland is ondertekend, in de Neder-

landse wet- en regelgeving verwerkt. Het Verdrag van Malta is gericht op het 

behouden van archeologische waarden in de bodem. Uitgangspunt hierbij is 

onder andere het uitvoeren van een onderzoek naar archeologische waarden in 

het plangebied voor het vaststellen van een bestemmingsplan. Ook het zoge-

noemde “veroorzakerprincipe” is een uitgangspunt van het Verdrag van Malta. 

Dit betekent dat diegene die mogelijke archeologische waarden in de bodem 

verstoort, financieel verantwoordelijk is voor een voldoende onderzoek naar 

en het behoud van die archeologische waarden. Met de inwerkingtreding van 

de Wamz werd ook de Monumentwet 1988 (Monw) gewijzigd. Op grond van de 

Monw moet in een bestemmingsplan (mogelijke) archeologische waarden in de 

bodem van het plangebied overwogen worden. 

 

Om inzicht te krijgen in de archeologische waarden in het plangebied van het 

bestemmingsplan Wolvega Lindewijk-Deelgebied 1 is door RAAP een archeolo-

gisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het archeologisch onderzoek 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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zijn opgenomen in het rapport Plangebied Lindewijk en Oostflank te Wolvega 

met als kenmerk 839. 

 

In het bestemmingsplan Wolvega Lindewijk-Deelgebied 1 is hierover het vol-

gende opgemerkt: “Uit de verschillende kaarten blijkt dat het plangebied een 

middelhoge verwachtingswaarde heeft met betrekking tot archeologische 

waarden. In het onderzoek zijn geen sporen aangetroffen waaruit zou blijken 

dat het gebied zodanig archeologisch waardevol is, dat hieruit beperkingen 

voor het realiseren van woningen of voor de woningbouw zouden voortvloeien”. 

 

Het voorliggende uitwerkingsplan is een uitwerking van het bestemmingsplan 

Wolvega Lindewijk. Dit en het bestemmingsplan Wolvega Lindewijk-Deelge-

bied 1 in overweging nemende, worden onaanvaardbare nadelige gevolgen voor 

archeologische waarden niet verwacht. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende uitwerkingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare nadelige gevolgen voor archeologische waarden belemmerd. 

4 . 4   

B o d e m  

Op 1 april 2007 is de gewijzigde Woningwet (Ww) in werking getreden. In de 

Ww is bepaald dat door de gemeenteraad in de bouwverordening regels moe-

ten worden opgenomen om het bouwen op verontreinigde bodem te voorko-

men. Deze regels hebben onder andere betrekking op het uitvoeren van een 

(bodem)onderzoek naar de aard en schaal van de verontreiniging van de bo-

dem. Ook is bepaald dat het college van Burgemeester en Wethouders (B en W) 

een beslissing op een aanvraag om omgevingsvergunning moeten aanhouden als 

blijkt dat de bodem is verontreinigd dan wel het vermoeden bestaat dat er 

sprake is van ernstige verontreiniging. 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in de toelichting op een 

bestemmingsplan inzicht verkregen moet worden over de uitvoerbaarheid van 

het plan. Dit betekent dat er onder andere inzicht verkregen moet worden in 

de noodzakelijke financiële investering van een (mogelijk noodzakelijke) bo-

demsanering. Een onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 

is dus feitelijk een onderdeel van de onderzoeksverplichting van B en W en de 

gemeenteraad bij de voorbereiding van een bestemmingsplan. 

 

Hierbij moet worden opgemerkt dat ten behoeve van een goede ruimtelijke 

ordening het bestemmen van gronden met een bodem van onvoldoende  

milieuhygiënische kwaliteit met een hiervoor gevoelige bestemming in beginsel 

moet worden voorkomen. 

 

 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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De provincie Fryslân heeft het zogenoemde Bodemloket ontwikkeld. Het Bo-

demloket biedt informatie over bodemonderzoeken en -saneringen die zijn uit-

gevoerd. Ook is er informatie opgenomen over bedrijven of terreinen waar 

“verdachte” werkzaamheden hebben plaatsgevonden die mogelijk bodemver-

ontreiniging hebben veroorzaakt en waar mogelijk bodemonderzoek moet wor-

den uitgevoerd. In figuur 3 is het voor het projectgebied betreffende fragment 

van de bodemkaart opgenomen. 

 

 
F i g u u r  3 .  F r a g m e n t  v a n  d e  k a a r t  v a n  h e t  B o d e m l o k e t  

 

Uit de informatie blijkt dat er in november 2001 door Tauw Milieu bv een bo-

demonderzoek is uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het rap-

port met kenmerk 3892050. Uit de informatie blijkt ook dat het uitvoeren van 

aanvullend bodemonderzoek niet noodzakelijk is. 

 

In het bestemmingsplan Wolvega Lindewijk-Deelgebied 1 is wat betreft moge-

lijke bodemverontreiniging het volgende opgemerkt: “Wat betreft bodemver-

ontreiniging geeft de provinciale kaart Inventarisatie potentiële locaties met 

mogelijke bodemverontreiniging veel informatie. Op een tweetal locaties bin-

nen het plangebied is sprake van verontreiniging van de bodem. Hiernaar is 

onderzoek verricht, waarover is gerapporteerd in het Basisdocument Bodem 

Oostflankvisie Wolvega (Tauw, 28 november 2001, rapportnr. R001*3892050-

D01-N-R). Ten behoeve van de woningbouw zijn deze locaties gesaneerd”. Op 

basis hiervan wordt bodemverontreiniging niet verwacht. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende uitwerkingsplan wordt niet door bo-

demverontreiniging belemmerd. 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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4 . 5   

G e l u i d h i n d e r  

4 . 5 . 1   

W e g v e r k e e r s l a w a a i  

Op 1 februari 1980 is de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden. De Wgh 

is er op gericht om de geluidhinder vanwege onder andere wegverkeerslawaai 

te voorkomen en te beperken. Deze wet is op 1 januari 2007 voor het laatst 

gewijzigd. 

 

In de Wgh is in artikel 74 bepaald dat bij elke weg in beginsel een (geluids)- 

zone aanwezig is. Dit met uitzondering van: 

- wegen binnen een als woonerf aangeduid gebied; 

- wegen waarop een snelheid van ten hoogste 30 km/uur is toegestaan. 

 

In de Wgh is bepaald dat de ten hoogste toegestane geluidsbelasting vanwege 

het wegverkeerslawaai op een gevel van een woning of ander geluidsgevoelig 

gebouw binnen een geluidszone 48 dB is. 

 

Alleen van de Lycklamaweg valt de onderzoekszone waarbinnen de geluidhin-

der vanwege het wegverkeer moet worden bepaald, gedeeltelijk over het 

plangebied. Dat geldt niet voor andere wegen. Andere wegen liggen op te gro-

te afstand en voor de wegen in de onmiddellijke nabijheid van het plangebied 

is een snelheid van ten hoogste 30 km/uur toegestaan. Bij deze laatste wegen 

is op grond van de Wgh geen geluidszone aanwezig. Dit betekent dat het uit-

voeren van een akoestisch onderzoek naar de geluidsbelasting op de naar deze  

30 km/uur-wegen gekeerde gevels van de woningen op grond van de Wgh niet 

noodzakelijk is. 

 

Op de Lycklamaweg is een snelheid van ten hoogste 50 km/uur toegestaan. Bij 

deze weg is op grond van de Wgh een geluidszone van 200 m aanwezig. Het 

plangebied ligt, zoals gezegd, gedeeltelijk binnen deze geluidszone. 

 

Om meer inzicht te krijgen in de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai 

van de Lycklamaweg is in juni 2008 door Servicebureau De Friese Wouden een 

akoestisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het akoestisch onderzoek 

zijn opgenomen in het rapport Akoestisch onderzoek ligging geluidcontouren 

ten gevolge van weg- en railverkeerslawaai. 

 

Uit de resultaten blijkt dat ter plaatse van het plangebied op een afstand van 

ongeveer 80 m van het midden van de Lycklamaweg de geluidsbelasting 48 dB 

is. Het plangebied ligt op een afstand van ongeveer 135 m van de Lycklama-

weg. Dit in overweging nemende wordt geluidhinder vanwege wegverkeersla-

waai in het plangebied niet verwacht. 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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De uitvoerbaarheid van het voorliggende uitwerkingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai belemmerd. 

4 . 5 . 2   

S p o o r w e g v e r k e e r s l a w a a i  

De Wgh is er ook op gericht de geluidhinder vanwege spoorwegverkeerslawaai 

te voorkomen en te beperken. In de wet is bepaald dat bij algemene maatregel 

van bestuur ter beperking van spoorwegverkeerslawaai bepalingen opgenomen 

kunnen worden betreffende de onderwerpen die ter beperking van de geluids-

belasting van wegen geregeld zijn in hoofdstuk VI van de wet. 

 

Op grond hiervan is in het Besluit geluidhinder, dat op 1 januari 2008 in wer-

king is getreden, een regeling voor (geluids)zones bij spoorwegen opgenomen. 

De spoorwegen waarop de regeling van toepassing is zijn weergegeven op een 

kaart bij de Regeling zonekaart spoorwegen die op 1 januari 2007 in werking is 

getreden. In de Wet geluidhinder is bepaald dat bij elke spoorweg een geluids-

zone van 100 tot 500 m aanwezig is. 

 

In de Wet geluidhinder is bepaald dat de ten hoogste toegestane geluidsbelas-

ting vanwege het spoorwegverkeerslawaai op een gevel van onder andere een 

woning binnen een geluidszone 55 decibel is. Dit is de voorkeursgrenswaarde. 

 

In de directe omgeving, ten westen van het plangebied, ligt de spoorweg Zwol-

le-Leeuwarden. In de Regeling zonekaart spoorwegen is bepaald dat er bij de-

ze spoorweg een geluidszone van 300 m aanwezig is. Het plangebied ligt bin-

nen deze geluidszone. 

 

Om inzicht te krijgen in de geluidsbelasting vanwege spoorwegverkeerslawaai 

van de spoorweg Zwolle-Leeuwarden is in februari 2011 door Servicebureau De 

Friese Wouden een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit 

akoestisch onderzoek zijn ook opgenomen in het rapport Akoestisch onderzoek 

naar de gevelbelasting t.g.v. railverkeerslawaai woningen in plan Kleine vuur-

vlinder te Wolvega. 

 

Uit de resultaten blijkt dat de geluidsbelasting op de naar de spoorweg ge-

keerde gevels van de woningen in het westen van het plangebied ten hoogste 

58 decibel is. Dit is een overschrijding van de voorkeurgrenswaarde van 55 de-

cibel. Het is geen overschrijding van de ten hoogste toegestane hogere waarde 

van 68 decibel. 

 

De in het rapport opgenomen maatregelen om de geluidsbelasting op de gevels 

van de woningen te beperken tot ten hoogste de voorkeursgrenswaarde zijn op 

basis van stedenbouwkundige en financiële overwegingen niet wenselijk of 

mogelijk. Door burgemeester en wethouders wordt dan ook een hogere waarde 

vastgesteld. 

 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 
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Na het vaststellen van de noodzakelijke hogere waarde door burgemeester en 

wethouders wordt de uitvoerbaarheid van het voorliggende uitwerkingsplan 

niet door geluidhinder vanwege spoorwegverkeerslawaai belemmerd. 

4 . 6   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

Op 13 juni 2001 is door de regering het vierde Nationale milieubeleidsplan 

(NMP4) vastgesteld. Hierin zet zij haar (nieuwe) externe veiligheidsbeleid uit-

een. Dit beleid is gericht op het beheersen van de risico’s in de omgeving van-

wege het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook op de 

risico’s die samenhangen met het gebruik van luchthavens is het externe vei-

ligheidsbeleid van toepassing. Uitgangspunten van dit beleid zijn: 

- het plaatsgebonden risico: het risico op een plaats, bepaald als de kans 

dat een persoon die onafgebroken op die plaats aanwezig is overlijdt als 

gevolg van een ongeval waarbij een gevaarlijke stof is betrokken; 

- het groepsrisico: bepaald als de kans dat een groep van 10, 100 of 1.000 

personen overlijdt als gevolg van een ongeval waarbij een gevaarlijke 

stof is betrokken. 

 

Voor het plaatsgebonden en groepsrisico zijn normen opgesteld. Deze normen 

zijn uitgangspunt voor het ruimtelijk en milieubeleid. Wat betreft het plaats-

gebonden risico wordt (voor “nieuwe” ruimtelijke ontwikkelingen) een kans 

van eens per miljoen jaar (10
-6
) aanvaardbaar geacht. Op dit moment is deze 

norm een grenswaarde. Overschrijding van deze grenswaarde is niet toege-

staan. 

 

Voor het groepsrisico wordt een kans van: 

- eens per honderdduizend jaar (10
-5
 per jaar) op het overlijden van 10 

personen of meer; 

- eens per tien miljoen jaar (10
-7
 per jaar) op het overlijden van 100 per-

sonen of meer; 

- eens per miljard jaar (10
-9
 per jaar) op het overlijden van 1.000 perso-

nen of meer bij inrichtingen aanvaardbaar geacht. 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over onder andere (spoor)wegen wordt 

een kans van achtereenvolgens 10
-4
, 10

-6
 en 10

-8
 aanvaardbaar geacht. Deze 

normen zijn oriënterende waarden. Dit betekent dat een overschrijding van de-

ze normen is toegestaan wanneer de gemeente dit voldoende kan motiveren. 

 

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in wer-

king getreden. De regelgeving zoals die in het Bevi is opgenomen, is gericht op 

het beperken van de risico’s van een ongeval met gevaarlijke stoffen in inrich-

tingen (bedrijven) voor personen. De grenswaarde voor het plaatsgebonden ri-

sico en de oriënterende waarde voor het groepsrisico zijn in het Bevi vastge-

steld. 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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Het externe veiligheidsbeleid met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke 

stoffen is in de Nota risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (nota Rnvgs) 

opgenomen. In de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is dit 

beleid verder uiteengezet. Dit beleid is waar mogelijk overeenkomstig het Bevi. 

 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in wer-

king getreden. In het Bevb is bepaald dat er bij buisleidingen (veiligheids)zones 

aanwezig zijn. 

 

De provincie Fryslân heeft de zogenoemde risicokaart ontwikkeld. Hierop is in-

formatie over risico’s van ongevallen met gevaarlijke stoffen opgenomen. In 

figuur 4 is het voor het plangebied betreffende fragment van de risicokaart 

weergegeven. 

 

 
F i g u u r  4 .  F r a g m e n t  v a n  d e  r i s i c o k a a r t  

 

Uit de informatie van de risicokaart blijkt dat er in en in de directe omgeving 

van het plangebied geen risico’s van ongevallen met gevaarlijke stoffen be-

kend zijn. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende uitwerkingsplan wordt niet door risi-

co’s van ongevallen met gevaarlijke stoffen belemmerd. 

4 . 7   

L u c h t k w a l i t e i t  

Op 1 maart 1993 is de Wet Milieubeheer (Wm) in werking getreden. Onder an-

dere de Europese regelgeving voor de luchtkwaliteit is met de inwerkingtreding 

van de wijziging van de Wm (onderdeel luchtkwaliteitseisen) op 15 november 

2007 in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 

WET- EN REGELGEVING 
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Uitgangspunt van de Wm is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwa-

liteit (NSL). Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden. Hierin is be-

paald wanneer en hoe overschrijdingen van de grenswaarden voor de lucht-

kwaliteit moeten worden behandeld. In het NSL worden ook nieuwe ontwikke-

lingen zoals plannen voor de bouw van woningen overwogen. Plannen die bin-

nen het NSL passen, hoeven niet meer te worden beoordeeld aan de grens-

waarden voor luchtkwaliteit. Ook plannen die niet “in betekenende mate” 

(nibm) gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit hoeven niet meer aan deze 

grenswaarden te worden beoordeeld. De eisen om te kunnen beoordelen of bij 

een plan sprake is van nibm, zijn vastgesteld in de algemene maatregel van 

bestuur (AMvB)-nibm. 

 

In de AMvB-nibm is bepaald dat na dat het NSL of een programma voor de regio 

is vastgesteld een grenswaarde van 3% afname van de luchtkwaliteit als nibm 

kan worden aangeduid. Dit betekent een toename van ten hoogste 1,2 micro-

gram per m
3
 NO2 of PM10. 

 

Voor kleinere plannen heeft het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieu samen met InfoMil de zogenoemde NIBM-tool ontwikkeld. 

Op basis hiervan wordt de toename van NO2 en PM10 vanwege het plan bepaald. 

Hierdoor kan eenvoudig worden bepaald of er sprake is van een “in beteke-

nende mate” afname van de luchtkwaliteit. De resultaten van de NIBM-tool 

zijn in bijlage 1 bij de toelichting opgenomen. 

 

In het uitwerkingsplan is op dit moment de bouw van 10 twee-onder-een-

kapwoningen en 44 rijwoningen voorzien. Op basis van de uitgave nr. 256 Ver-

keersgeneratie woon- en werkgebieden van het CROW wordt een aantal van: 

- 8,4 motorvoertuigen per (week)dag per twee-onder-een-kapwoning, en: 

- 8,0 motorvoertuigen per (week)dag per rijwoning, 

(centrum-dorps) verwacht. Dit betekent dat een aantal van 436 motorvoertui-

gen per (week)dag wordt verwacht. 

 

Uit de resultaten van de NIBM-tool blijkt dat de te verwachten toename van 

NO2 en PM10 achtereenvolgens 0,35 en 0,10 microgram per m³ is. Dit is geen 

overschrijding van de grenswaarde van 1,2 microgram per m³. Dit betekent dat 

er sprake is van een niet “in betekenende mate” toename van NO2 of PM10 

vanwege het plan. Het uitvoeren van een aanvullend onderzoek naar de lucht-

kwaliteit is dan ook niet noodzakelijk. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende uitwerkingsplan wordt niet door on-

aanvaardbare nadelige gevolgen voor de luchtkwaliteit belemmerd. 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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4 . 8   

B e d r i j v e n  e n  ( m i l i e u ) h i n d e r  

Bedrijven (of andere milieubelastende bedrijvigheid) in de directe omgeving 

van woningen (of (andere) milieugevoelige gebieden) kunnen daar (milieu)hin-

der vanwege geur, stof, geluid, gevaar en dergelijke veroorzaken. Ten behoe-

ve van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat uitgangspunt is van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), is het waarborgen van voldoende afstand tussen 

bedrijven en woningen noodzakelijk. 

 

De dichtstbijzijnde voorziening is de basisschool ten noorden van het plange-

bied. Het plangebied ligt in een woongebied waar in ook de vestiging van ver-

schillende maatschappelijke voorzieningen en kleine en/of ambachtelijke be-

drijven mogelijk is. Op basis van de uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” kan 

het gebied worden aangeduid als zogenoemd “functiemengingsgebied”. In een 

dergelijk gebied wordt de mogelijke (milieu)hinder van een voorziening zoals 

opgenomen in categorie B van bijlage 4 van de uitgave aanvaardbaar geacht 

wanneer deze in een ander gebouw dan de woning is gevestigd. 

 

Een basisschool is opgenomen in categorie B. Deze voorziening wordt in de di-

recte omgeving, maar in een andere gebouw, van een woning aanvaardbaar 

geacht. De afstand tussen de school en de dichtstbijzijnde woning is ongeveer 

17 m. 

 

Dit in overweging nemende wordt (milieu)hinder van bedrijven of voorzienin-

gen niet verwacht. 

 

De uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan wordt niet door 

(milieu)hinder van bedrijven belemmerd. 

WET- EN REGELGEVING 

ONDERZOEK 

CONCLUSIE 
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5 5  P l a n b e s c h r i j v i n g  

5 . 1   

H e t  p l a n  

Door middel van het voorliggende uitwerkingsplan wordt de aanleg van het 

woongebied Kleine vuurvlinder planologisch mogelijk gemaakt. In het plan voor 

het woongebied is de bouw van ongeveer 10 twee-onder-een-kapwoningen en 

ongeveer 44 rijwoningen voorzien. Deze woningen zijn vooral bedoeld voor zo-

genoemde starters op de woningmarkt. In figuur 5 is de beoogde inrichting van 

het gebied  weergegeven. 

 

 
F i g u u r  5 .  I n r i c h t i n g  v a n  h e t  w o o n g e b i e d  

 

In het noordwesten van het plangebied, direct ten westen van de basisschool, 

wordt een speelveld aangelegd. Dit veld wordt ingericht met gras. 
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5 . 2   

B e e l d k w a l i t e i t   

5 . 2 . 1   

A l g e m e e n  

Het plangebied is onderdeel van de Lindewijk en de daarin gelegen “Tuindorp-

buurt”. Het gebied grenst aan de oostzijde aan de hoofdontsluitingsas van de 

wijk, de Grote vuurvlinder. Voor de bebouwing in het plan Lindewijk is een 

beeldkwaliteitsplan “Wolvega Lindewijk – Deelgebied I” opgesteld door HKB 

stedenbouwkundigen. Doordat het plangebied grenst aan de Tuindorpbuurt en 

er een duidelijke opbouw van woonthema’s in het plan Lindewijk is, sluit de 

nieuwe bebouwing in hoofdlijnen aan op de beeldkwaliteit die voor de Tuin-

dorpbuurt beschreven is. 

 

D e e l g e b i e d en  

Het plangebied is opgedeeld in drie deelgebieden. In figuur 6 zijn deze gebie-

den weergegeven. Het ambitieniveau is voor alle drie de gebieden regulier. 

 

 
F i g u u r  6 .  D e e l g e b i e d e n  
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5 . 2 . 2   

B e e l d k w a l i t e i t s c r i t e r i a  

W o o n s f e e r  1 A  

( K l e i n e  v u u r v l i n d er )  

 

A l g em e en  

- Type: rijwoningen. 

- Sfeer en samenhang: rijwoningen die een gesloten straatwand vormen 

met accenten op de hoeken. 

- Ambitie: regulier. 

 

P l a a t s i n g  

- Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn. 

- Nokrichting: parallel aan de weg. 

- Oriëntatie: op de weg. 

- Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: achter de voorgevel. 

 

H o o f d v o r m  

- Bouwlagen: 2 bouwlagen met kap. 

- Kapvorm: zadeldak, dakhelling 30-55 graden. 

- Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt en in een 

afgeleide architectuur. 

 

A a n z i c h te n  

- Gevelexpressie: Tuindorp, eenvoudige gesloten gevel met openingen. 

Kopwoningen grenzend aan de openbare  ruimte hebben een overhoekse 

uitstraling. 

- Geleding: sterk horizontaal. 

- Dakkapellen: maximaal 1 meter hoge opstand over de gehele woning-

breedte, platte afdekking met minimaal 20 centimeter overstekende 

daklijst. 

- Erkers: tot maximaal 1 meter uit de gevel platte afdekking. 

 

O p m a a k  

- Materiaal en kleur(toon): kleur baksteen in de sfeer van woningen aan 

de Grote vuurvlinder. 

- Detaillering: ondersteunend aan de architectuur. 

 

D i v e r s en  

- Perceelafscheidingen: alleen groene tuinafscheidingen op de grens met 

de openbare ruimte. 
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W o o n s f e e r  1 B  

( K l e i n e  v u u r v l i n d er )  

 

A l g em e en  

- Type: halfvrijstaande woningen. 

- Sfeer en samenhang: binnengebied met kleinschalige woningen aan een 

straat. 

- Ambitie: regulier. 

 

P l a a t s i n g  

- Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn. 

- Nokrichting: parallel aan de weg. 

- Oriëntatie: op de weg. 

- Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: achter de voorgevel. 

 

H o o f d v o r m  

- Bouwlagen: 2 bouwlagen met kap. 

- Kapvorm: zadeldak, dakhelling 30-55 graden. 

- Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt en in een 

afgeleide architectuur. 

 

A a n z i c h te n  

- Gevelexpressie: Tuindorp, eenvoudige gesloten gevel met openingen. 

- Geleding: sterk horizontaal. 

 

O p m a a k  

- Materiaal en kleur(toon): kleur baksteen in de sfeer van woningen aan 

de Grote Vuurvlinder.  

- Detaillering: ondersteunend aan de architectuur. 

 

D i v e r s en  

- Perceelafscheidingen: alleen groene tuinafscheidingen op de grens met 

de openbare ruimte. 
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W o o n s f e e r  1 C  

( G r o t e  v u u r v l i n d e r )  

 

A l g em e en  

- Type: rijwoningen. 

- Sfeer en samenhang: buitenrand van rijwoningen die een gesloten 

straatwand vormen met accenten op de hoeken. 

- Ambitie: regulier. 

 

P l a a t s i n g  

- Rooilijn: in verplichte rechte rooilijn. 

- Nokrichting: parallel aan de weg. 

- Oriëntatie: op de weg. 

- Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen: achter de voorgevel. 

 

H o o f d v o r m  

- Bouwlagen: 2 bouwlagen met kap. 

- Kapvorm: zadeldak, dakhelling 30-55 graden. 

- Aan- en uitbouwen, alsmede bijgebouwen zijn ondergeschikt en in een 

afgeleide architectuur. 

 

A a n z i c h te n  

- Gevelexpressie: Tuindorp, eenvoudige gesloten gevel met openingen. 

Kopwoningen grenzend aan de openbare ruimte hebben een overhoekse 

uitstraling. 

- Geleding: sterk horizontaal. 

- Dakkapellen: maximaal 1 meter hoge opstand over de gehele woning-

breedte, platte afdekking met een minimaal 20 centimeter oversteken-

de daklijst. 

- Erkers: tot maximaal 1 meter uit de gevel, platte afdekking. 

 

O p m a a k  

- Materiaal en kleur(toon): kleur baksteen in de sfeer van woningen aan 

de Grote vuurvlinder. 

- Detaillering: ondersteunend aan de architectuur. 

 

D i v e r s en  

- Perceelafscheidingen: alleen groene tuinafscheidingen op de grens met 

de openbare ruimte. 
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6 6  J u r i d i s c h e  o p z e t  

6 . 1   

U i t w e r k i n g s p l a n  

Het voorliggende plan is een uitwerkingsplan op basis van het bestemmingsplan 

Wolvega Lindewijk dat op 10 september 2001 is vastgesteld en op 18 februari 

2003 is goedgekeurd. Op grond van artikel 8.1.2 (overgangsrecht) van het Be-

sluit ruimtelijke ordening hoeft een dergelijk uitwerkingsplan niet te voldoen 

aan de inhoudelijke eisen op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit 

overgangsrecht is in het Bro opgenomen omdat een uitwerkingsplan gekoppeld 

is aan een bestemmingsplan. Wanneer een voor 1 juli 2008 opgesteld bestem-

mingsplan niet voldoet aan de eisen op grond van de Wro is het niet mogelijk 

een uitwerkingsplan wat wel voldoet aan de eisen te koppelen aan het be-

stemmingsplan. 

 

Op grond van de Invoeringswet Wro moet voor het vaststellen van het uitwer-

kingsplan de procedure op grond van artikel 3.9a van de Wro gevolgd worden. 

Dit betekent dat het uitwerkingsplan moet worden voorbereid volgens de ni-

forme openbare voorbereidingsprocedure (uov). 

 

De procedure is vergelijkbaar met die van een bestemmingsplan. Ook het over-

leg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is 

voorgeschreven. In tegenstelling tot bij een bestemmingsplan is het college 

van burgemeester en wethouders (B en W) het bevoegd gezag om hierover een 

besluit te nemen. Hierdoor kan de procedure voor uitwerkingsplannen behoor-

lijk korter zijn dan de procedure voor een bestemmingsplan. 

 

Na het vaststellen van het uitwerkingsplan maakt B en W het vaststellingsbe-

sluit bekend en legt het vastgestelde uitwerkingsplan ter inzage. In de periode 

van zes weken na het bekend maken van het vaststellingsbesluit kan er beroep 

tegen het besluit worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. 

6 . 2   

J u r i d i s c h e  v o r m g e v i n g  

Zoals hiervoor is opgemerkt hoeft een uitwerkingsplan niet te voldoen aan de 

inhoudelijke eisen van de Wro en het Bro. Hierbij wordt opgemerkt dat het 

voorliggende uitwerkingsplan waar mogelijk wel voldoet aan de eisen op grond 

van de Wro en aansluit op het ontwerpbestemmingsplan Wolvega Lindewijk-

Deelgebied 1. 
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In het plan zijn, de al dan niet in directe relatie met een bestemming staande 

voorzieningen, zoals ondergrondse leidingen, verhardingen, bermen, geluids-

werende voorzieningen, centrale installaties voor energievoorzieningen, voor-

zieningen voor de waterbeheersing zoals watergangen, duikers, waterkeringen 

en dergelijke, bij de bestemming inbegrepen, zonder dat dit uitdrukkelijk is 

bepaald. 

6 . 3   

T o e l i c h t i n g  o p  d e  b e s t e m m i n g e n  

De gronden ter plaatse van het speelveld, in het noordwesten van het plange-

bied zijn bestemd als ‘Groen’. 

 

De gronden waar de aanleg van paden en wegen, parkeerplaatsen en groen-

voorzieningen in de openbare ruimte is voorzien zijn bestemd als ‘Verkeer en 

Verblijf’. 

 

De belangrijkste bestemming in het plangebied is de bestemming ‘Wonen’. De-

ze is van toepassing op de gronden ter plaatse van de te bouwen woningen en 

de tuinen bij deze woningen. Deze bestemming sluit aan op het bestemmings-

plan Wolvega Lindewijk-Deelgebied 1. Dit bestemmingsplan is op 6 juni 2011 

door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. 

GROEN 

VERKEER EN VERBLIJF 

WONEN 
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7 7  E c o n o m i s c h e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

Het voorliggende uitwerkingsplan is opgesteld als uitwerking van het bestem-

mingsplan Wolvega Lindewijk zoals dat op 10 september 2001 door de gemeen-

teraad is vastgesteld. In dit voor de gronden in het plangebied geldende be-

stemmingsplan zijn de gronden als een uit te werken woongebied bestemd. 

 

Omdat het voorliggende uitwerkingsplan gebaseerd is op het bestemmingsplan 

Wolvega Lindewijk is de Wro voor wat betreft de bepalingen omtrent het ex-

ploitatieplan niet van toepassing. 

 

Wel moet ook van dit uitwerkingsplan de economische uitvoerbaarheid aanne-

melijk zijn. De gronden zij volledig in gemeentelijke handen en de gemeente 

neemt zelf de kaveluitgifte ter hand. De te maken kosten voor het bouwrijp 

maken, het aanleggen van de nutsvoorzieningen en de kosten van de planolo-

gische procedure worden opgenomen in de bij de kaveluitgifte te berekenen 

grondprijs. 

 

Op basis van deze overwegingen mag het voorliggende bestemmingsplan eco-

nomisch uitvoerbaar worden geacht. Een exploitatieplan op grond van de Wro 

is niet aan de orde. 
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8 8  M a a t s c h a p p e l i j k e  

u i t v o e r b a a r h e i d  

Het voorliggende uitwerkingsplan is een uitwerking van het bestemmingsplan 

Wolvega Lindewijk. Dit in overweging nemende is alleen overleg met Wet-

terskip Fryslân noodzakelijk geacht. Hiervoor is het uitwerkingsplan aan Wet-

terskip Fryslân beschikbaar gesteld. De reactie van het Wetterskip zal hier in 

de loop van de procedure worden vermeld. 

 



 

 

B i j l a g e  



 

 

N I B M - t o o l  



Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 436

Aandeel vrachtverkeer 0,0%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 0,35

PM10 in μg/m3 0,10

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als 
gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3
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1 1  S a m e n v a t t i n g  

1 . 1   

A a n l e i d i n g  o n d e r z o e k  

Er bestaan plannen om aan de Grote vuurvlinder te Wolvega een basisschool en 

een aantal woningen op voormalig agrarische grond te realiseren.  

In het kader van de Flora- en faunawet is een onderzoek uitgevoerd naar de 

aanwezige natuurwaarden in het gebied. Tevens is gekeken naar de effecten 

op beschermde gebieden in de omgeving.  

1 . 2   

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

Voor de in het kader van de Flora- en faunawet relevante soortengroepen is in 

tabel A aangegeven of mogelijk verbodsovertredingen worden verwacht en 

welke vervolgstap er dient te worden genomen. 

 

Tabel A. Verbodsovertredingen en vervolgstappen beschermde soorten Flora- en faunawet 

Soortengroep Verbodsovertreding van beschermde 

soorten in het plangebied 

Vervolgstap 

Vaatplanten Gewone vogelmelk Geen, hier geldt een vrijstel-

ling voor 

Vleermuizen - - 

Overige zoogdieren Aardmuis, egel, gewone bosspitsmuis, 

haas, huisspitsmuis, tweekleurige 

bosspitsmuis, rosse woelmuis 

Geen, hier geldt een vrijstel-

ling voor 

Vogels Enkele broedvogels Geen, indien bij de werkzaam-

heden rekening wordt gehou-

den met het broedseizoen 

Amfibieën Bruine kikker, bastaardkikker, gewone 

pad, kleine watersalamander en meer-

kikker 

Geen, hier geldt een rijstelling 

voor 

Reptielen - - 

Vissen - - 

Dagvlinders - - 

Libellen - - 

Overige soorten - - 
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1 . 3   

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

Beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de 

Ecologische Hoofdstructuur liggen op een voldoende afstand van het plange-

bied, zodat gezien de aard van de ingrepen geen negatieve effecten zijn te 

verwachten. Voor deze activiteit is daarom geen vergunning op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998 nodig.  

De activiteit is op het punt van de gebiedsbescherming van de Ecologische 

Hoofdstructuur niet in strijd met het Streekplan Fryslân 2007. 

Op beide punten is het aan het bevoegd gezag, het College van Gedeputeerde 

Staten van de provincie Fryslân om deze visie te bevestigen. 
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2 2  I n l e i d i n g  

2 . 1   

P r o c e d u r e  

Ten behoeve van de realisatie van een basisschool en een aantal woningen aan 

de Grote vuurvlinder te Wolvega in de gemeente Weststellingwerf dient een 

bestemmingsplan te worden opgesteld. In dit kader is het conform artikel 3.1.6 

van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) noodzakelijk een onderzoek uit te 

voeren naar de aanwezige natuurwaarden in het gebied (soortenbescherming 

en gebiedsbescherming). Voorliggend rapport geeft dit onderzoek weer. 

2 . 2   

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Het soortenbe-

leid uit de Vogelrichtlijn van 1979 en de Habitatrichtlijn van 1992 van de Euro-

pese Unie is hiermee in de nationale wetgeving verwerkt. 

 

Achter de Flora- en faunawet staat het idee van de zorgplicht voor in het wild 

levende dieren en planten (zowel beschermde als onbeschermde) en hun leef-

omgeving. Die zorgplicht houdt in ieder geval in dat iedereen die weet of rede-

lijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen heeft 

voor flora of fauna, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten. Die-

gene moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 

verwacht om die nadelige gevolgen te voorkomen, zoveel mogelijk te beperken 

of ongedaan te maken (artikel 2). 

Volgens de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde planten te ver-

wijderen of te beschadigen (artikel 8), beschermde dieren te doden, te ver-

wonden, te vangen (artikel 9) of opzettelijk te verontrusten (artikel 10) en 

voortplanting- of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen (artikel 11). 

Ook het rapen of beschadigen van eieren van beschermde dieren is verboden 

(artikel 12). 

 

Beschermd zijn de inheemse zoogdieren (met uitzondering van huismuis, brui-

ne rat en zwarte rat), alle inheemse vogels, amfibieën en reptielen, sommige 

planten, vissen, vlinders, libellen, kevers en mieren en rivierkreeft, wijngaard-

slak en Bataafse stroommossel. Deze soorten zijn vermeld op lijsten die zijn 

gebaseerd op het Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en fauna-

wet. De verboden in de artikelen 9, 10 en 11 gelden niet voor mol, bosmuis en 

veldmuis. Ook gelden ze niet voor huisspitsmuis als deze zich in of op gebou-

wen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevindt. 

ZORGPLICHT 

SOORTENBESCHERMING 



267.00.01.41.00 - Advies Natuurwaarden Wolvega, school Lindewijk - 13 januari 2010 
 

8 

Op 23 februari 2005 is de AMvB 2004 betreffende artikel 75 van de Flora- en 

faunawet in werking getreden. Deze AMvB deelt de in Nederland beschermde 

soorten in drie beschermingsregimes in. In de ‘Lijst van alle soorten beschermd 

onder de Flora- en faunawet’ worden de soorten ingedeeld in tabellen (zie ook 

bijlage 7). 

- Algemene soorten (in dit rapport aangegeven als 'soorten in tabel 1'). 

Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen vrijstelling voor 

de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 8 tot en met 12 van de 

Flora- en faunawet. 

- Overige soorten (in dit rapport aangegeven als 'soorten in tabel 2'). Voor 

overige soorten en vogelsoorten geldt eveneens een vrijstelling bij ruim-

telijke activiteiten, mits de activiteiten worden uitgevoerd op basis van 

een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goed-

gekeurde gedragscode. Zolang geen gedragscode is opgesteld, moet voor 

verstoring van de soorten uit tabel 2 ontheffing worden aangevraagd. 

- Strikt beschermde soorten. Bijlage 1-soorten van de AMvB 2004 en bijla-

ge IV-soorten van de Habitatrichtlijn (in dit rapport aangegeven als 

'soorten in tabel 3'). 

Voor deze soorten geldt in principe geen vrijstelling. Voor verstoring van 

deze soorten en van vogels kan slechts onder bepaalde voorwaarden 

ontheffing worden verleend. 

 

De Flora- en faunawet beschermt individuele exemplaren van een soort en 

vaste rust- en verblijfplaatsen van diersoorten. Voor een goede instandhouding 

van een diersoort is echter ook behoud van foerageergebied en migratieroutes 

nodig. Dat wordt in dit rapport ook mee gewogen. 

Deze aspecten worden in de nieuwe interne handleiding van het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook overwogen bij de besluitvorming 

over ontheffingverlening. 

 

In dit rapport wordt tevens aandacht geschonken aan soorten van de Rode 

lijst. Hierop staan Nederlandse soorten die bijzondere aandacht nodig hebben. 

Deze soorten worden bedreigd, zijn zeldzaam of erg kwetsbaar of nemen sterk 

in aantal af (zie bijlage 6). De Rode lijsten zijn officieel door de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld (Besluit van de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2009, 25344, houdende 

vaststelling van geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna). Veel rode lijst-

soorten (vooral planten) worden echter niet door de Flora- en faunawet be-

schermd en hebben daardoor geen duidelijke juridische status. 

2 . 3   

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

Naast het soortenbeleid uit de Europese Vogelrichtlijn (1979) en de Habitat-

richtlijn (1992) moet op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit Ruimtelijke 

ordening (Bro) ook aandacht worden besteed aan beschermde natuurgebieden 

BESCHERMINGSREGIMES 

HABITAT 

RODE LIJST 
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uit deze regelgeving. Dit is uitgewerkt in het Natura 2000-beleid. Natura 2000 

is het netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die worden beschermd 

op grond van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De richtlijnen geven aan 

welke typen natuur en welke soorten precies moeten worden beschermd. De 

lidstaten wijzen daarvoor speciale beschermingszones aan. In het kader van de 

Vogelrichtlijn zijn speciale beschermingszones aangewezen ter bescherming 

van vogelsoorten vermeld in bijlage I van deze richtlijn, van trekvogels op de 

Nederlandse Rode lijst en van hun habitatten. Deze aanwijzing is in Nederland 

nagenoeg voltooid. In het kader van de Habitatrichtlijn zijn speciale bescher-

mingszones aangemeld bij de Europese Commissie ter bescherming van leefge-

bieden vermeld in bijlage I en van planten- en diersoorten vermeld in bijlage II 

van deze richtlijn. Alle gebieden die zich kwalificeren voor aanmelding zijn op 

grond van de genoemde richtlijnen beschermd alsof ze al zijn aangewezen. 

 

Onder de oude Natuurbeschermingswet 1967 vielen twee typen gebieden: nati-

onale en beschermde natuurmonumenten en gebieden die de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aangewezen ter uitvoering van 

verdragen of andere internationale verplichtingen. Per 1 oktober 2005 vallen 

de Natura 2000-gebieden samen met de twee hiervoor staande typen gebieden 

onder de Natuurbeschermingswet 1998. Daar waar de beschermde natuurmo-

numenten samenvallen met een Natura 2000-gebied, verliest het gebied zijn 

status als beschermd natuurmonument. Voor ingrepen in of in de omgeving van 

een dergelijk gebied moet door middel van een vooroverleg tussen het be-

voegd gezag en de initiatiefnemer worden ingeschat of er een kans is op een 

significant negatief effect. Wanneer geen wetenschappelijke zekerheid bestaat 

dat er geen significant negatief effect is, moet een passende beoordeling wor-

den uitgevoerd. Indien er mogelijk wel een negatief effect is, maar dit zeker 

niet significant is, moet een verslechterings- en verstoringstoets worden uitge-

voerd. Voor beide toetsen moet de initiatiefnemer de gegevens aanleveren in 

de vorm van een Natuurbeschermingswetrapport. Het bevoegd gezag toetst 

deze rapportage op verzoek van de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag is bijna 

altijd het college van Gedeputeerde Staten van de provincie. In beginsel ver-

leent het bevoegd gezag alleen een vergunning als zekerheid is verkregen dat 

de activiteit de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantast. 

 

De omvang van de effecten wordt getoetst aan de instandhoudingsdoelstellin-

gen van het betreffende beschermde gebied. Deze doelstellingen zijn of wor-

den opgenomen in de aanwijzingsbesluiten en de beheersplannen. In het 

aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied staat vanwege welke soorten en 

habitatten en om welke reden het gebied is aangewezen. De instandhoudings-

doelstellingen van een gebied mogen niet worden geschaad. Deze instandhou-

dingsdoelstellingen zijn echter ten tijde van het schrijven van dit rapport voor 

tien gebieden klaar. Voor de overige gebieden zijn ze niet of alleen in concept 

klaar en nog niet van kracht. Inmiddels zijn 119 gebieden (eerste tranche en 

Waddentranche) voor aanwijzing in procedure gebracht. De ontwerpbesluiten 

van deze aanwijzingen hebben in 2007 ter inzage gelegen. De minister heeft 

op 19 februari 2008 de eerste drie en op 25 februari 2009 de volgende zeven 

NATUURBESCHERMINGSWET 
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gebieden definitief aangewezen. Uit het eerste tranche zijn de gebieden Voor-

nes Duin, Duinen Goeree & Kwade Hoek en Voordelta aangewezen. Uit het 

Waddentranche zijn de gebieden Waddenzee, Duinen en Lage Land Texel, 

Duinen Vlieland, Duinen Terschelling, Duinen Ameland, Duinen Schiermonnik-

oog en Noordzeekustzone aangewezen. De conceptaanwijzingsprocedure voor 

een aantal van de resterende 43 gebieden is eind 2008 gestart. Voorlopig 

wordt daarom, voor het overgrote deel van de gebieden, getoetst aan de be-

staande gebiedsdocumenten.  

 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) uit de Nota Ruimte (Regeringsbeslis-

sing 2006) en het Streekplan Fryslân 2007 geniet een vergelijkbare bescher-

ming. Ingrepen bij deze gebieden worden door het bevoegd gezag, het college 

van Gedeputeerde Staten van de provincie, getoetst bij een ruimtelijke proce-

dure. De EHS mag niet worden aangetast. Aantasting wordt alleen verdedig-

baar geacht als aantoonbaar is dat het project van groot openbaar belang is en 

er geen redelijk alternatief bestaat. Hier geldt het zogenaamde 'nee, tenzij'-

principe. De aantasting moet zoveel mogelijk worden gemitigeerd. Restschade 

moet worden gecompenseerd. 

In juli 2007 is door het Rijk en de provincies het beleidskader Spelregels EHS, 

Beleidskader voor compensatiebeginsel, EHS-saldobenadering en herbegrenzen 

EHS uitgegeven. Met dit beleidskader kan maatwerk worden geboden. In het 

beleidskader wordt onder andere een beoordelingskader gegeven (significan-

tie) en wordt aangegeven dat ook externe werking een expliciet te beoordelen 

effect is. 

ECOLOGISCHE 

HOOFDSTRUCTUUR 
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3 3  B e s c h r i j v i n g  v a n  

h e t  p l a n g e b i e d  e n  

h e t  v o o r n e m e n  

Het plangebied ligt ten zuidoosten van Wolvega en maakt onderdeel uit van de 

woonwijk Lindewijk. Het plangebied ligt ten zuiden van de ontsluitingsweg 

Lycklamaweg en ten oosten van het spoor van Leeuwarden naar Steenwijk. 

Direct ten westen van het plangebied ligt de rooms-katholieke begraafplaats. 

Ten noorden van het plangebied ligt een katholieke basisschool en ten oosten 

staan woningen van het noordelijke deel van de woonwijk Lindewijk. Het zui-

den van het plangebied wordt begrensd door de recent aangelegde weg Kool-

witje. Ten zuiden hiervan liggen braakliggende terreinen waar de woonwijk 

Lindewijk verder zal worden ontwikkeld. Het plangebied bestaat uit een wo-

ning met een stal en een aangebouwd houten schuurtje met een grasveldje en 

kuilplaten. Het erf wordt ontsloten via een verharde inrit die uit komt op de 

Grote vuurvlinder. Aan het erf grenzen weilanden. Om het plangebied lopen 

kavelsloten waarvan op het moment van veldbezoek alleen de sloot aan de 

Grote vuurvlinder waterhoudend was. Ten westen van de stal is een houtsingel 

aangeplant. Figuur 1 geeft een overzicht van de ligging van het plangebied. 

 

F i g u u r  1 .  P l a n g e b i e d  ( r o z e ) ,  o m l i g g e n d  g e b i e d  e n  k i l o m e t e r h o k k e n  

( g r i j z e  l i j n e n )  

HUIDIGE SITUATIE 

197 196 198 

543 

544 
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P l a n g e b i e d  v a n u i t  h e t  z u i d e n  P l a n g e b i e d  v a n a f  d e  G r o t e  v u u r -

 v l i n d e r  

 

 
W e i l a n d  t e n  o o s t e n  v a n  d e  i n r i t  W o o n h u i s  

 

In het kader van de uitbreiding Lindewijk te Wolvega worden in het noordwes-

ten van deze deels gerealiseerde wijk een basisschool en een aantal woningen 

gerealiseerd. In dit stadium is nog niet duidelijk hoe het plangebied wordt 

ingericht. De basisschool wordt voorzien van schoolpleinen en parkeergelegen-

heid. Ook voor de te realiseren woningen worden parkeerplaatsen aangelegd.  

Voor de realisatie van de plannen wordt de huidige bebouwing gesloopt en zal 

de houtsingel naast de melkveeschuur worden gekapt. Daarnaast worden waar-

schijnlijk enkele smalle kavelsloten gedempt.  

PLANNEN 
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4 4  N a t u u r w a a r d e n  

4 . 1   

B e s c h e r m d e  g e b i e d e n  

Het plangebied is geen onderdeel van een gebied dat in het kader van de Na-

tuurbeschermingswet 1998 is beschermd. De dichtstbijzijnde beschermde ge-

bieden zijn het Natura 2000-gebied Rottige Meenthe en Brandemeer op een 

afstand van ongeveer 6,8 km en de Weeribben op een afstand van ongeveer 

8,3 km van het plangebied.  

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een gebied uit de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). De EHS ligt op een afstand van 1,5 km. Dit is het gebied 

de Lindevallei ligt ten zuiden van Wolvega. 

 

 
E c o l o g i s c h e  H o o f d s t r u c t u u r  g e b i e d e n  i n  d e  o m g e v i n g  v a n  h e t  p l a n g e b i e d  ( r o z e )  

( B r o n :  p r o v i n c i e  F r y s l â n )  

 

Beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de 

EHS liggen op voldoende afstand van het plangebied en zijn hiervan gescheiden 

door weidepercelen, bebouwing en infrastructuur. Gezien de aard van de in-

grepen zijn geen negatieve effecten te verwachten op deze gebieden. Voor 

deze activiteit is daarom geen vergunning op grond van de Natuurbescher-

mingswet nodig. Dit kan in het kader van de oriëntatiefase worden bevestigd 

door deze rapportage voor te leggen aan vertegenwoordigers van het bevoegd 

gezag.  

De activiteit zal op het punt van de gebiedsbescherming van de EHS door het 

college van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân waarschijnlijk wor-

den beoordeeld als niet in strijd met het Streekplan Fryslân. Dit kan in een 

vooroverleg worden bevestigd door deze rapportage voor te leggen aan verte-

genwoordigers van het bevoegd gezag.  

INVENTARISATIE 

EFFECTEN 
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4 . 2   

S o o r t e n o n d e r z o e k  

Het plangebied ligt in het kilometerhok
1
 197-543 en voor een klein deel in 196-

543 beide in uurhok
1
 16-24. Figuur 1 geeft een overzicht van het plangebied en 

de omliggende kilometerhokken. 

 

Voor het soortenonderzoek zijn gegevens gebruikt van Het Natuurloket
2
 (Tabel 

B en C) en DNA-Fryslân. DNA-Fryslân is een database van de provincie Fryslân, 

waarin alle beschikbare ruimtelijke informatie met betrekking tot natuur en 

natuurwaarden van Fryslân wordt opgeslagen. Deze bron wordt bij de soorten-

bespreking alleen genoemd als de waarnemingen een toegevoegde waarde 

hebben. Daarnaast zijn per uurhok waarnemingen verzameld uit de landelijke 

en provinciale soortenatlassen voor zoogdieren, vleermuizen en broedvogels. 

De verspreidingsgegevens van reptielen, amfibieën en vissen zijn (tevens) af-

komstig uit het Waarnemingenoverzicht 2007 van Stichting RAVON. De ver-

spreidingsgegevens van dagvlinders en libellen zijn (tevens) afkomstig uit het 

Waarnemingenverslag 2007 'Dagvlinders, libellen en sprinkhanen' van EIS-

Nederland, De Vlinderstichting en de Nederlandse Vereniging voor Libellenstu-

die. Verder zijn rapporten geraadpleegd die eerder door BügelHajema Advi-

seurs zijn opgesteld in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen voor de 

woonwijk Lindewijk. Tot slot is de website www.waarneming.nl geraadpleegd. 

Op deze website worden waarnemingen getoond die voornamelijk door vrijwil-

ligers zijn verzameld. Genoemde website wordt bij de soortenbespreking al-

leen genoemd indien de waarnemingen een toegevoegde waarde hebben. 

Enkele verspreidingsgegevens van de hiervoor genoemde bronnen berusten 

voor een deel op dezelfde waarnemingen. Het verschil tussen deze bronnen 

ligt in de schaal van weergave en de waarnemingsperiode. De gebruikte gege-

vens zijn opgenomen in de bijlagen. 

 

De gegevens die staan geregistreerd per kilometerhok of per uurhok zijn niet 

rechtstreeks tot het te onderzoeken plangebied te herleiden. Voor de interpre-

tatie van deze gegevens is ecologische veldkennis noodzakelijk.  

                                                   
1 Een kilometerhok is een vastgelegd gebied van 1 km bij 1 km. De Topografische Dienst heeft 

deze hokken ingevoerd als rasterverdeling voor het tekenen van de topografische kaarten 

van Nederland. Een uurhok is een gebied van 5 km bij 5 km gebaseerd op diezelfde verde-

ling. 
2 Het Natuurloket is een onafhankelijke informatiemakelaar die gegevens over beschermde 

soorten toegankelijk maakt. Deze gegevens zijn afkomstig uit de databanken van talloze 

organisaties, verenigd in de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF). Het Natuurloket 

bezit zelf geen gegevens. Het Natuurloket is een initiatief van het Ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit en de organisaties binnen de VOFF (www.natuurloket.nl). 

LIGGING 

BESTAANDE INFORMATIE 
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Tabel B. Opgave van Het Natuurloket (d.d. 7 juli 2009) 

 

 

Tabel C. Opgave van Het Natuurloket (d.d. 7 juli 2009) 

 

 

 

 

Het plangebied is begin juli 2009 bezocht om een indruk te krijgen van het 

plangebied, de omgeving en de voorkomende flora en fauna (zie para-

graaf 6.1).  

VELDWERK 

Legenda 

FF1 = Flora- en faunawet tabel 1 (vrijstelling) 

FF23 = Flora- en faunawet tabel 2 + 3 (streng beschermd) 

Hrl = Habitatrichtlijn (alleen bijlage 2 en 4) 

RL = Rode Lijst  

Volledigheid:  

Hiermee wordt aangegeven of op basis van de gebrachte bezoeken een volledig overzicht 

is te verwachten van de soorten van de betreffende soortengroep. 

Detail: Met dit percentage wordt aangegeven welk aandeel van alle van dit kilometerhok 

beschikbare gegevens van rode lijstsoorten en wettelijk beschermde soorten er ook in-

formatie op detailniveau (ten minste op 100 m nauwkeurig) beschikbaar is. 

Actualiteit: per groep is aangegeven uit welke periode de gegevens zijn opgenomen 

Donker grijstint: veld is niet van toepassing 
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Met behulp van de kennis over leefgebieden van soorten, de indruk die van het 

plangebied is verkregen en de beschikbare gegevens is van alle soortengroepen 

een compleet beeld ontstaan over het voorkomen van de soorten in het ge-

bied.  

4 . 2 . 1   

V a a t p l a n t e n  

Volgens de opgave van Het Natuurloket is in de periode van 1991 tot en met 

2007 het kilometerhok 196-543 niet en het kilometerhok 197-543 goed onder-

zocht op het voorkomen van vaatplanten. Er zijn geen ontheffingplichtige soor-

ten binnen het kilometerhok waargenomen. Gedetailleerde soortengegevens 

zijn daarom niet opgevraagd. Tevens zijn de verkregen gegevens van DNA-

Fryslân gebruikt. De DNA-gegevens van vaatplanten zijn in 2005 op kilometer-

hokniveau verzameld. Gezien de aard van het gebied geeft het veldbezoek in 

combinatie met deze gegevens een voldoende beeld voor dit onderzoek. 

 

Het Natuurloket meldt twee tabel 1-soorten in kilometerhok 197-543. Gezien 

de vele voedselrijke sloten in het kilometerhok, zal het waarschijnlijk om zwa-

nenbloem en gewone dotterbloem gaan. Beide soorten komen in de omgeving 

van het plangebied voor, maar zijn niet in het plangebied aangetroffen. Uit de 

gegevens van DNA-Fryslân blijkt dat in kilometerhok 196-543 de tabel 2-soort 

daslook en de tabel 1-soort gewone vogelmelk voorkomen (zie bijlage 1). Beide 

soorten zijn typische stinzenplanten en zullen zijn waargenomen rondom Huize 

Lindenoord en de locatie van de afgebroken Lycklama stins die beiden in het 

kilometerhok liggen.  

Het biotoop van het plangebied is niet geschikt voor eventuele zaailingen van 

daslook. Het is wel mogelijk dat de tabel 1-soort vogelmelk in het oostelijke 

deel van het plangebied voorkomt. Op het moment van velbezoek was deze 

soort al uitgebloeid en waren bovengrondse delen grotendeels afgestorven. 

Hierdoor kan de soort zijn gemist. 

 

De erfbeplanting is overwoekerd door soorten als akkerdistel, zevenblad, harig 

wilgenroosje, kantige basterdwederik en grote brandnetel. Van de oorspronke-

lijk aanwezige gecultiveerde soorten zijn fraaie vrouwenmantel, rode kornoel-

je en fluweelboom nog aanwezig. De houtsingel ten westen van de stal bestaat 

uit bomen als boswilg, zachte berk, wilde lijsterbes, Spaanse aak, gekweekte 

peer en zwarte els. In de ondergroei is peterseliebraam en gewone braam 

aanwezig. De weilanden ten westen van de inrit worden deels begraasd en zijn 

sterk begroeid met Engels raaigras, perzikkruid, witte klaver, paardenbloem, 

madeliefje en blaartrekkende boterbloem. Het weiland ten oosten van de inrit 

is iets gevarieerder en is ook begroeid met soorten als moerasrolklaver, dui-

zendblad, gewoon struisgras en zachte witbol. In en nabij de kavelsloten 

groeien soorten als gele lis, grote lisdodde, pitrus, grote waterweegbree en 

klein kroos.  

Beschermde soorten of soorten van de Rode lijst zijn tijdens het veldbezoek 

niet aangetroffen. 
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A k k e r d i s t e l  M o e r a s r o l k l a v e r  

 

Mogelijk gaan door de ontwikkelingen standplaatsen van de tabel 1-soort ge-

wone vogelmelk verloren. Gewone vogelmelk is een algemene soort waarvoor 

in het kader van de ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling geldt. Er wor-

den geen negatieve effecten op overige beschermde soorten of soorten van de 

Rode lijst verwacht. 

4 . 2 . 2   

Z o o g d i e r e n  -  v l e e r m u i z e n  

Volgens de opgave van Het Natuurloket zijn beide kilometerhokken in de peri-

ode van 1997 tot en met 2007 slecht onderzocht op het voorkomen van zoog-

dieren. In beide kilometerhokken is een tabel 2- of tabel 3-soort aangetroffen 

die tevens is opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Gezien de in-

richting van beide kilometerhokken zal het om een waarneming van een 

vleermuizensoort gaan. 

Voor het onderzoek met betrekking tot vleermuizen is de werkatlas Zoogdieren 

in Fryslân geraadpleegd. Deze werkatlas geeft de verspreiding van vleermuizen 

in de periode van 1990 tot en met 2006 weer op basis van kilometerhokken en 

uurhokken. De gegevens zijn vrij recent en volledig, maar zijn deels erg glo-

baal. Aangezien ten behoeve van de ontwikkelingen geen potentiële verblijf-

plaatsen verloren gaan (zie volgend kopje), geven de gegevens in combinatie 

met het veldbezoek een voldoende beeld voor deze soortengroep. 

 

Volgens de werkatlas is in het kilometerhok 196-543 het voorkomen van gewo-

ne dwergvleermuis bekend. Uit het uurhok zijn daarnaast waarnemingen be-

kend van baardvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 

meervleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis. Alle 

vleermuissoorten staan in tabel 3 van de AMvB en in bijlage IV van de Habitat-

richtlijn en vallen hiermee in het zwaarste beschermingsregime.  

In het plangebied staan geen grote bomen die geschikt zijn als verblijfplaats 

voor boombewonende vleermuizen zoals watervleermuis of rosse vleermuis. De 

aanwezige bebouwing biedt geen geschikte verblijfplaatsen voor gebouwbewo-
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nende soorten. De stal bevat geen tussenruimtes zoals een spouwmuur. Boven-

dien biedt het golfplatendak geen geschikte invliegopeningen.  

De woning heeft wel een spouwmuur. Er zijn echter geen open stootvoegen 

aangetroffen en de dakpannen liggen te strak op elkaar, waardoor vleermuizen 

niet onder de dakpannen kunnen komen. Daarnaast zijn aan de woning geen 

sporen (urinestrepen of fecaliën) van vleermuizen aangetroffen. Het plange-

bied vormt geschikt foerageergebied voor gewone dwergvleermuis, ruige 

dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis. Deze soorten kunnen boven de 

weilanden en langs de houtsingel foerageren. Baardvleermuis en gewone 

grootoorvleermuis zijn meer gebonden aan bosrijke gebieden. Meervleermuis 

en watervleermuis foerageren boven wateren zoals kanalen en meren.  

 

Het is niet aannemelijk, dat door de sloop van de bebouwing of kap van de 

houtsingel verblijfplaatsen van vleermuizen verloren zullen gaan. Na de ont-

wikkeling zal het gebied door bebouwing en groen minder open van karakter 

zijn. Echter, voorkomende soorten kunnen dan nog steeds gebruikmaken van 

het plangebied om te foerageren of als onderdeel van hun vliegroute. 

4 . 2 . 3   

Z o o g d i e r e n  -  o v e r i g e  

Volgens de opgave van Het Natuurloket zijn beide kilometerhokken in de peri-

ode van 1997 tot en met 2007 slecht onderzocht op het voorkomen van zoog-

dieren. Voor het onderzoek met betrekking tot zoogdieren is de werkatlas 

Zoogdieren in Fryslân geraadpleegd. Deze werkatlas geeft de verspreiding van 

vleermuizen in de periode van 1990 tot en met 2006 weer op basis van kilome-

terhokken en uurhokken. De gegevens zijn vrij recent en volledig, maar zijn 

deels erg globaal. Gezien de terreinomstandigheden, geven de gegevens uit de 

werkatlas in combinatie met het veldbezoek een voldoende beeld voor deze 

soortengroep. 

 

Volgens de werkatlas zijn in kilometerhok 196-543 mol en in kilometerhok 197-

543 bruine rat, ree en wezel bekend (alle tabel 1-soorten). In het uurhok zijn 

een tabel 3-soort, twee tabel 2-soorten, 15 tabel 1-soorten en twee niet be-

schermde soorten geregistreerd (zie bijlage 2). In de gegevens van de werkat-

las wordt bosspitsmuis gemeld. Gezien de bekende verspreiding kan het in dit 

deel van Friesland om zowel de tabel 1-soort gewone bosspitsmuis als twee-

kleurige bosspitsmuis gaan. 

De gemelde tabel 3-soort is waterspitsmuis. De aanwezige kavelsloten staan 

deels droog, hebben weinig onderwater- en oeverbegroeiing en hebben steile 

oevers. Deze vormen geen geschikte biotoop voor waterspitsmuis en de soort 

zal dan ook niet in het plangebied voorkomen. 

De uit het uurhok waargenomen tabel 2-soort eekhoorn zal door het open ka-

rakter van het plangebied hier niet voorkomen. De uit het uurhok bekende 

tabel 2-soort steenmarter kan een verblijfplaats in de stal of woning hebben. 

Tijdens het veldbezoek zijn in en rondom de bebouwing echter geen sporen 
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van steenmarter aangetroffen. Het plangebied maakt mogelijk wel deel uit van 

het foerageergebied van deze soort. 

In het plangebied is tijdens het veldbezoek de tabel 1-soort haas waargeno-

men. Tevens zijn verse molshopen aangetroffen. Naast de tabel 1-soorten mol 

en haas zullen ook aardmuis, bosmuis, egel, gewone bosspitsmuis, huisspits-

muis rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis en veldmuis in het plangebied 

voorkomen. Daarnaast maakt het plangebied mogelijk onderdeel uit van het 

foerageergebied van een van de marterachtigen bunzing, hermelijn of wezel. 

 

  
G e w o n e  b o s s p i t s -   E g e l  H a a s  

m u i s  

 

Tijdens de werkzaamheden kunnen verblijfplaatsen van aardmuis, bosmuis, 

egel, gewone bosspitsmuis, huisspitsmuis, rosse woelmuis, tweekleurige bos-

spitsmuis en veldmuis worden verstoord of vernietigd. Hierbij kunnen enkele 

exemplaren worden gedood. Tevens kan haas niet meer in het plangebied ver-

blijven of foerageren. Deze soort zal zich verplaatsen naar weidegebied ten 

zuiden van het plangebied. Voor de marterachtigen steenmarter, bunzing, 

hermelijn en wezel zal het plangebied als foerageergebied minder interessant 

worden. Genoemde soorten zijn alle algemeen voorkomende soorten uit ta-

bel 1 waarvoor in het kader van de Flora- en faunawet een vrijstelling geldt. 

De verboden in de artikelen 9, 10 en 11 gelden niet voor mol, bosmuis en 

veldmuis. Ook gelden ze niet voor huisspitsmuis als deze zich in of op gebou-

wen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevindt. 

4 . 2 . 4   

V o g e l s  

Volgens Het Natuurloket is kilometerhok 196-543 in de periode 1996 tot en met 

2007 slecht onderzocht en kilometerhok 197-543 niet onderzocht op het voor-

komen van broedvogels. Beide kilometerhokken zijn goed onderzocht op het 

voorkomen van watervogels in de winterperiodes van 1996/1997 tot en met 

2006/2007. Gezien de aard van de ontwikkelingen en de ligging van het plan-

gebied binnen de bebouwde kom, hebben deze gegevens geen toegevoegde 

waarde voor het onderzoek en zijn daarom niet opgevraagd. De gebruikte ver-

spreidingsgegevens van broedvogels zijn afkomstig uit de Atlas van de Neder-

landse broedvogels. De gegevens voor deze atlas zijn verzameld in de periode 

van 1998 tot en met 2000 en worden op uurhokniveau weergegeven. Deze ge-

gevens zijn redelijk recent en volledig, maar erg globaal. Gezien de terreinom-
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standigheden geven de bekende gegevens, in combinatie met het veldbezoek, 

een voldoende beeld van de soortengroep vogels. 

 

In het uurhok komen volgens de broedvogelatlas 100 soorten broedvogels voor 

(zie bijlage 3). Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. In het uurhok zijn 

29 soorten van de Rode lijst waargenomen. Van deze rode lijstsoorten zijn 

tijdens het veldbezoek twee oude nesten van huiszwaluw onder de nok van de 

voor en achtergevel van het woonhuis aangetroffen. In het houten schuurtje is 

een nest met vier jonge boerenzwaluwen aangetroffen. De overige genoemde 

rode lijstsoorten worden in de huidige situatie als broedvogel binnen het plan-

gebied verwacht. Tijdens het veldbezoek is ook een oud nest van holenduif in 

de stal gevonden. Op het erf van het woonhuis is een paartje zwarte rood-

staarten met jongen waargenomen. Deze soort kan ook in de stal nestelen. In 

de houtsingel is fitis gehoord. Deze soort kan in het plangebied tot broeden 

komen. Naast de waargenomen soorten kunnen algemene soorten als merel, 

houtduif en zanglijster in het plangebied broeden. Het plangebied heeft geen 

bijzondere waarde voor wintervogels. In de huidige situatie is het plangebied 

's winters alleen interessant voor enkele zangvogels. 

 

  
M e r e l  N e s t  m e t  b o e r e n z w a l u w k u i k e n s  

 

Het plangebied zelf is geen hoogwaardig broed- en overwinteringgebied voor 

vogels. Door de ontwikkelingen zal het plangebied als broed- en foerageerge-

bied voor vogels veranderen, maar niet geheel verloren gaan. 

Aangezien vogels onder andere in het opgaand groen en in de bebouwing tot 

broeden komen, dient tijdens de werkzaamheden rekening te worden gehou-

den met het broedseizoen. Alle vogels (uitgezonderd exoten) zijn in het broed-

seizoen beschermd. Men kan er in dit plangebied van uitgaan dat er geen 

verbodsbepalingen worden overtreden, als buiten het broedseizoen wordt ge-

werkt of als voor het broedseizoen wordt begonnen en de werkzaamheden 

continu voortduren. Bij de tweede optie zal in elk geval het te verwijderen 

opgaand groen en de bebouwing buiten het broedseizoen moeten worden ver-

wijderd. Als de werkzaamheden voor het broedseizoen worden gestart en con-

tinu voortduren, zullen broedvogels een rustiger broedplaats (op enige afstand) 

zoeken en niet door de werkzaamheden worden gestoord. De Flora- en fauna-

wet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of een 
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broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat 

het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli duurt. 

4 . 2 . 5   

A m f i b i e ë n  

Volgens de opgave van Het Natuurloket is het kilometerhok 196-543 in de peri-

ode 1992 tot en met 2007 niet onderzocht en kilometerhok 197-543 slecht 

onderzocht op het voorkomen van amfibieën. Er zijn geen ontheffingplichtige 

soorten binnen de kilometerhokken waargenomen. Gedetailleerde soortenge-

gevens zijn daarom niet opgevraagd. Verder is het Waarnemingenoverzicht 

2006 van de Stichting RAVON geraadpleegd. In het Waarnemingenoverzicht 

2006 wordt de verspreiding van amfibieën in de periode van 1997 tot en met 

2006 weergegeven op basis van uurhokken. De gegevens zijn vrij recent, maar 

zijn deels onvolledig en erg globaal. Gezien de aard van het plangebied, geeft 

het veldbezoek in combinatie met deze gegevens evenwel een voldoende 

beeld voor dit onderzoek. 

 

Het waarnemingenoverzicht meldt het voorkomen van de tabel 3-soort heikik-

ker en de tabel 1-soorten bruine kikker en gewone pad. Daarnaast wordt in het 

betreffende uurhok melding gedaan van het groenekikkercomplex. 

Met het groenekikkercomplex worden zowel de twee soorten poelkikker (ta-

bel 3-soort) en meerkikker (tabel 1-soort) als de kruising hiertussen bastaard-

kikker (tabel 1-soort) bedoeld. Deze soorten zijn in het veld moeilijk van 

elkaar te onderscheiden. De tabel 3-soorten poelkikker en heikikker kunnen in 

het natuurreservaat de Lindevallei voorkomen. De watergangen van het plan-

gebied die deels droog staan, voedselrijk en steile oevers hebben, zijn echter 

ongeschikt voor deze soorten en ook niet ideaal voor de meer algemene tabel 

1-soorten. De tabel 1-soorten bruine kikker, gewone pad, meerkikker, bas-

taardkikker en de niet binnen het uurhok vermelde kleine watersalamander 

zouden zich desalniettemin kunnen voortplanten in de watergang aan de Grote 

vuurvlinder.  

Buiten het voortplantingsseizoen leeft bruine kikker op het land en overwintert 

in greppels of holten of onder hout, boomwortels of stenen. Ook bastaardkik-

ker, gewone pad en kleine watersalamander vertonen dit gedrag en leven mo-

gelijk in het plangebied. Meerkikker is jaarrond aan water gebonden. 

 

 
B r u i n e  k i k k e r  G e w o n e  p a d  K l e i n e  w a t e r s a l a m a n d e r  

 

Door de ontwikkeling van het plangebied zal mogelijk leefgebied van bastaard-

kikker, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en meerkikker 
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verloren gaan. Bij de werkzaamheden kan een enkel exemplaar worden ge-

dood. De ontwikkelingen doen geen afbreuk aan de gunstige staat van instand-

houding van deze soorten. Genoemde soorten zijn allemaal algemeen 

voorkomende soorten uit tabel 1 en vallen bij ruimtelijke ontwikkelingen onder 

de vrijstellingsregeling.  

Daarnaast is het aannemelijk, dat in het kader van de ontwikkelingen nieuwe 

waterpartijen zullen worden gerealiseerd. 

4 . 2 . 6   

R e p t i e l e n  

Volgens opgave van Het Natuurloket is het kilometerhok 196-543 in de periode 

van 1992 tot en met 2007 matig onderzocht en het kilometerhok 197-543 niet 

onderzocht op het voorkomen van reptielen. In kilometerhok 196-543 is een 

tabel 2- of tabel 3-soort bekend die tevens in de Rode lijst is opgenomen. Om-

dat uit het waarnemingenoverzicht duidelijk wordt om welke soort het gaat, 

zijn gedetailleerde gegevens niet opgevraagd. Voor het onderzoek met betrek-

king tot reptielen is het Waarnemingenoverzicht 2006 van de Stichting RAVON 

geraadpleegd. Hierin is de verspreiding van reptielen in de periode van 1997 

tot en met 2006 weergegeven op basis van uurhokken. De gegevens zijn glo-

baal, maar recent en over het algemeen voor reptielen vrij volledig. Dit gege-

ven in combinatie met het veldbezoek geeft een voldoende beeld van deze 

soortengroep. 

 

Volgens de gegevens van het waarnemingenoverzicht is binnen het uurhok een 

waarneming gedaan van de tabel 3-soort en tevens soort van de Rode lijst, 

ringslang. Deze soort is in Nederland vooral gebonden aan water in veen- en 

riviergebieden. Ringslangen komen met name voor op overgangssituaties, waar 

naast gelegenheid om te zonnen ook voldoende schuilplaatsen aanwezig zijn. 

In het plangebied is een dergelijk biotoop niet aanwezig, waardoor deze soort 

niet in het plangebied is te verwachten. Wellicht komt ringslang voor in het 

zuidelijk gelegen natuurgebied de Lindevallei. Over het algemeen bestaat het 

leefgebied van hagedissen en slangen uit ruige vegetatie die voldoende schuil-

mogelijkheden biedt en tevens voldoende open is om te kunnen zonnen, zoals 

overgangen tussen bos en heide en oude heidevelden. Deze voor reptielen 

geschikte biotopen komen niet in of direct rond het plangebied voor. Er wor-

den daarom geen reptielen in het plangebied verwacht. 

 

Er worden geen negatieve effecten op reptielen verwacht. 

4 . 2 . 7   

V i s s e n  

De gegevens zijn afkomstig van het Waarnemingenoverzicht 2007 van Stichting 

RAVON. Op deze kaarten is de verspreiding van vissen in de periode van 1997 

tot en met 2006 weergegeven op basis van uurhokken. In dit waarnemingen-

overzicht zijn voor het betreffende uurhok geen gegevens bekend. Op basis 
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van de gesteldheid van de kavelsloten in het plangebied is toch een voldoende 

beeld ontstaan over het voorkomen van vissen in de kavelsloten van het plan-

gebied. 

 

Tijdens het veldbezoek is een snoek van ongeveer 20 cm in de watergang aan 

de Grote vuurvlinder waargenomen. Deze kavelsloot is ter hoogte van het 

plangebied weinig begroeid met waterplanten en is voedselrijk. Alleen alge-

mene niet kritische soorten als blankvoorn, tiendoornige stekelbaars, baars en 

snoek worden in de kavelsloot verwacht. De overige kavelsloten staan gedu-

rende een aantal maanden per jaar droog en zullen daardoor nauwelijks van 

waarde zijn voor vissen.  

Beschermde soorten en soorten van de Rode lijst worden niet in het plangebied 

verwacht. 

 

Door de geplande ontwikkelingen worden geen negatieve effecten op vissen 

verwacht. 

4 . 2 . 8   

D a g v l i n d e r s  

Het kilometerhok 196-543 is volgens de opgave van Het Natuurloket in de peri-

ode 1998 tot en met 2008 goed onderzocht en het kilometerhok 197-543 matig 

onderzocht op het voorkomen van dagvlinders. Er zijn geen beschermde soor-

ten binnen het kilometerhok waargenomen. Gedetailleerde soortengegevens 

zijn daarom niet opgevraagd. Daarnaast is het Waarnemingenverslag 2007 

'Dagvlinders, libellen en sprinkhanen' geraadpleegd. De gegevens van het 

waarnemingenverslag worden weergegeven op basis van uurhokken en betref-

fen waarnemingen uit de periode van 1999 tot en met 2006. Deze gegevens 

zijn globaal, maar recent en lijken volledig. De gegevens geven in combinatie 

met de terreingesteldheid, zoals deze is vastgesteld tijdens het veldbezoek, 

een voldoende beeld voor deze soortengroep. 

 

Volgens het waarnemingenverslag zijn in het uurhok 30 soorten waargenomen 

waaronder de tabel 3-soort rouwmantel (tevens rode lijstsoort) en de rode 

lijstsoorten grote weerschijnvlinder, zilveren maan, kleine ijsvogelvlinder en 

groot dikkopje (zie bijlage 4).  

Rouwmantel staat op de Rode lijst vermeld als 'verdwenen uit Nederland'. De 

soort plant zich zeer waarschijnlijk niet meer in Nederland voor. De soort 

wordt nog wel jaarlijks waargenomen als zwerver uit omliggende landen zoals 

Duitsland. Het plangebied heeft geen speciale waarde voor de soort.  

 

De rode lijstsoorten kleine ijsvogelvlinder en grote weerschijnvlinder zijn re-

cent door medewerkers van It Fryske Gea rond de Linde aangetroffen. Grote 

weerschijnvlinder heeft als waardplant vooral boswilg. Kleine ijsvogelvlinder is 

gebonden aan de waardplant kamperfoelie en komt voor in open vochtige loof-

bossen. Zilveren maan komt voor in schrale, vochtige riet- of hooilanden. 

Groot dikkopje komt voor op allerlei beschutte plaatsen in vrij vochtige gras-
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landen en ruigten. Voor deze rode lijstsoorten, behalve groot dikkopje en an-

dere beschermde soorten zijn in het plangebied geen specifieke vegetaties 

aanwezig.  

Binnen het plangebied zullen wel een aantal algemene soorten zoals klein 

geaderd witje, dagpauwoog en kleine vos voorkomen.  

 

 
K l e i n e  v o s  D a g p a u w o o g  K l e i n  g e a d e r d  

  w i t j e  

 

Door de geplande ontwikkelingen worden geen negatieve effecten op be-

schermde soorten verwacht.  

4 . 2 . 9   

L i b e l l e n  

Volgens de opgave van Het Natuurloket is het kilometerhok 196-543 in de peri-

ode van 1993 tot en met 2007 niet onderzocht en het kilometerhok 197-543 

matig onderzocht op het voorkomen van libellen. Beschermde soorten zijn niet 

waargenomen; derhalve zijn gedetailleerde soortengegevens niet opgevraagd. 

Voor het onderzoek met betrekking tot libellen is het Waarnemingenverslag 

2007 'Dagvlinders, libellen en sprinkhanen' geraadpleegd. De gegevens van het 

Waarnemingenverslag 2007 worden weergegeven op basis van uurhokken en 

betreffen waarnemingen uit de periode van 1999 tot en met 2006. Deze gege-

vens zijn globaal, maar recent en lijken volledig. De gegevens geven in combi-

natie met de terreingesteldheid, zoals deze is vastgesteld tijdens het 

veldbezoek, een voldoende beeld voor deze soortengroep. 

 

Volgens het waarnemingenverslag zijn in het uurhok 36 soorten waargenomen 

waaronder de tabel 3-soorten en tevens rode lijstsoorten groene glazenmaker 

en Noordse winterjuffer en de rode lijstsoorten vroege glazenmaker, glassnij-

der, tengere pantserjuffer, bruine korenbout en gevlekte glanslibel (zie bijla-

ge 5). Het plangebied heeft voor libellen geen hoge waarde. De oevers van de 

kavelsloten zijn steil, het water is voedselrijk en de water- en oevervegetatie 

is schaars en een groot deel van de kavelsloten valt droog. De in het uurhok 

waargenomen beschermde soort en rode lijstsoorten zijn sterk afhankelijk van 

specifieke waterbiotopen en vegetaties en zullen niet in het plangebied voor-

komen.  

Mogelijk planten niet kritische soorten als platbuik, gewone oeverlibel en lan-

taarntje zich voort in de kavelsloot aan de Grote vuurvlinder. 

 

EFFECTEN 

GEGEVENS 

INVENTARISATIE 
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P l a t b u i k  L a n t a a r n t j e  G e w o n e  o e v e r l i b e l  

 

Door de geplande ontwikkelingen worden geen negatieve effecten op be-

schermde soorten of soorten van de Rode lijst verwacht. 

4 . 2 . 1 0   

O v e r i g e  o n g e w e r v e l d e  s o o r t e n  

De beschermde kevers en mieren zijn niet in het plangebied te verwachten. De 

beschermde miersoorten komen voor in zandige bosgebieden. De oude eiken-

bomen voor vliegend hert zijn afwezig. Gestreepte waterroofkever is een soort 

van met name groot water in laagveen en poelen. Brede geelrandwaterroofke-

ver is een soort van grote, permanent stilstaande wateren. Juchtleerkever en 

heldenbok worden binnen Nederland als uitgestorven beschouwd. Ditzelfde 

geldt waarschijnlijk voor rivierkreeft en Bataafse stroommossel. De wijngaard-

slak is gebonden aan het voorkomen van mergel.  

Door de ontwikkelingen binnen het plangebied zullen geen effecten op be-

schermde overige ongewervelde soorten optreden. 

EFFECTEN 
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5 5  C o n c l u s i e  

5 . 1   

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

Beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de 

Ecologische Hoofdstructuur liggen op voldoende afstand van het plangebied en 

zijn hiervan gescheiden door bebouwing en infrastructuur. Gezien de aard van 

de ingrepen zijn geen negatieve effecten te verwachten. Voor deze activiteit 

is daarom geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 no-

dig. De activiteit is op het punt van de gebiedsbescherming van de Ecologische 

Hoofdstructuur niet in strijd met het Streekplan Fryslân. Op beide punten is 

het aan het bevoegd gezag, het College van Gedeputeerde Staten van de pro-

vincie Fryslân om deze visie te bevestigen. 

5 . 2   

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

Ten aanzien van de soortenbescherming zijn vijf aspecten (van belang in de 

verdere procedure) in acht genomen:  

- nadere inventarisatie; 

- niet bedreigde waarden; 

- bescherming vogels; 

- vrijgestelde soorten; 

- ontheffingen. 

 

Van alle soorten is voldoende beeld verkregen op basis van het veldbezoek en 

de overige gegevens. Nader onderzoek is niet nodig. 

 

Van de volgende soortengroepen worden geen verbodsbepalingen overtreden in 

het plangebied: 

- vleermuizen; 

- reptielen; 

- vissen; 

- dagvlinders; 

- libellen; 

- overige ongewervelde soorten. 

 

Alle vogelsoorten (uitgezonderd exoten) zijn beschermd. Er zijn in of in de 

omgeving van het plangebied geen permanent bewoonde nesten of belangrijke 

rust- of foerageergebieden van vogels aanwezig. Mogelijk broeden er enkele 

vrij algemeen voorkomende soorten en een enkele rode lijstsoort in en rond 

NADERE INVENTARISATIE 

NIET BEDREIGDE WAARDEN 

BESCHERMING VOGELS 
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het plangebied. Daarom kan men er in dit plangebied van uitgaan dat geen 

verbodsbepalingen worden overtreden als buiten het broedseizoen wordt ge-

werkt of de werkzaamheden voor het broedseizoen worden begonnen en conti-

nu voortduren. Als de werkzaamheden voor het broedseizoen worden gestart 

en continu voortduren, zullen broedvogels een rustigere broedplaats (op enige 

afstand) zoeken en niet door de werkzaamheden worden gestoord. Indien 

wordt gekozen voor de tweede optie moet de bebouwing en het opgaand groen 

ruim voor aanvang van het broedseizoen worden verwijderd. 

De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Van 

belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste 

vogels geldt dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli duurt. 

In het plangebied is voor geen enkele soort de goede staat van instandhouding 

in het geding.  

 

In het plangebied komen enkele beschermde soorten voor in de groepen vaat-

planten, amfibieën en zoogdieren die worden verstoord door de werkzaamhe-

den. Deze staan in tabel D. Voor deze soorten geldt bij ruimtelijke 

ontwikkelingen een vrijstelling voor artikel 8 of de artikelen 9 tot en met 12 

van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen 

gesteld. Voor verstoring van deze soorten hoeft geen ontheffing te worden 

aangevraagd. De verboden in de artikelen 9, 10 en 11 gelden niet voor mol, 

bosmuis en veldmuis. Ook gelden ze niet voor huisspitsmuis als deze zich in of 

op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende zaken bevindt. 

 

Tabel D. Soorten in het plangebied waarvoor een vrijstelling geldt 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum 

Egel Erinaceus europaeus 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus 

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus 

Huisspitsmuis Crocidura russula 

Aardmuis Microtus agrestis 

Haas Lepus europaeus 

Gewone pad Bufo bufo 

Bastaardkikker Rana klepton esculenta 

Meerkikker Rana ridibunda 

Bruine kikker Rana temporaria 

Kleine watersalamander Triturus vulgaris 

 

In het plangebied komen geen soorten voor, waarvoor ontheffing dient te wor-

den aangevraagd. 

VRIJGESTELDE SOORTEN 

ONTHEFFINGEN 
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6 6  B r o n n e n  

6 . 1   

V e l d b e z o e k  

Het gebied is op 3 juli 2009 door de heer ing. E.J. Slot bezocht om een indruk 

te krijgen van het terrein en het voorkomen van planten- en diersoorten. Er 

zijn hierbij plantensoorten genoteerd, maar verder geen volledige vegetatie-

opnamen gemaakt. Het was een bewolkte middag met een maximumtempera-

tuur van 24°C en een matige zuidwestenwind.  

6 . 2   

M e d i a  

- www.natuurloket.nl, overzicht recente en beschikbare gegevens van 

planten en dieren; 

- www.ravon.nl, informatie over (verspreiding) van herpetofauna; 

- www.waarneming.nl, verspreidingskaarten van planten en dieren die 

door vrijwilligers zijn verzameld. 

6 . 3   

G e g e v e n s  

- Provincie Fryslân, Digitale Natuuratlas Fryslân (DNA-Fryslân), 09 ju-

li 2009. 

6 . 4   

L i t e r a t u u r  

- Stichting voor Bodemkartering, Bodemkaart van Nederland, schaal 

1:50.000. Toelichting bij kaartblad 16 West Steenwijk, Wageningen 

1988. 

- Meijden, R. van der, Heukels' Flora van Nederland, Wolters-Noordhoff 

bv, Groningen/Houten 2005. 

- Lange, R., P. Twisk, A. van Winden en A. van Diepenbeek, Zoogdieren 

van West-Europa, Stichting Uitgeverij KNNV en Vereniging Natuurmonu-

menten, Utrecht 1994. 

- Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk, J.B.M. Thissen, 

Atlas van de Nederlandse zoogdieren, Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht 

1992. 

VERKENNEND VELDBEZOEK 
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- Limpens, H., K. Mostert en W. Bongers, Atlas van de Nederlandse vleer-

muizen: Onderzoek naar verspreiding en ecologie, KNNV Uitgeverij, 

Utrecht 1997. 

- Hustings, F., J.-W. Vergeer, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Atlas 

van de Nederlandse Broedvogels, Nederlandse fauna deel 5, Nationaal 

Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Inver-

tebrate Survey - Nederland, Leiden 2002. 

- Bos, F., M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhoff, De Vlin-

derstichting, De Dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescher-

ming, Nederlandse fauna deel 7, Nationaal Natuurhistorisch Museum 

Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Nederland, 

Leiden 2006. 

- Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, De Nederlandse libellen 

(Odonata) - Nederlandse fauna deel 4, Nationaal Natuurhistorisch Muse-

um Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey - Neder-

land, Leiden 2002. 

- Waarnemingenverslag 2007 'Dagvlinders, libellen en sprinkhanen', EIS-

Nederland, De Vlinderstichting en de Nederlandse Vereniging voor Libel-

lenstudie. 
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Bijlage 1. Vaatplanten in het kilometerhok 196-543 in en rond het plange-

bied (DNA-Fryslân) 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

naam Waarneming 2005 rode lijst bescherming 

Beuk  x     

Boerenkrokus  x     

Bonte krokus  x     

Daslook  x   Tabel 2 

Gewone Vvogelmelk  x   Tabel 1 

Gewoon sneeuwklokje  x     

Kraailook  x     

Lenteklokje  x     

Maarts viooltje  x     

Oosterse sterhyacint  x     

Speenkruid  x     

Vingerhelmbloem  x     

Wilde hyacint  x     

Winterakoniet  x     

Witte paardenkastanje  x     

 

 

Bijlage 2. Overige zoogdieren in de kilometerhokken 196-543 en 197-543 

en het uurhok 16-24 in en rond het plangebied (werkatlas Friesland) 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

 196-543 197-543 16-24   

Aardmuis   x  Tabel 1 

Bosspitsmuis   x  Tabel 1 

Bruine rat  x x   

Bunzing   x  Tabel 1 

Dwergmuis   x  Tabel 1 

Eekhoorn   x  Tabel 2 

Egel   x  Tabel 1 

Gewone bosspitsmuis   x  Tabel 1 

Haas   x  Tabel 1 

Hermelijn   x GE Tabel 1 

Konijn   x  Tabel 1 

Mol x  x  Tabel 1 

Muskusrat   x   

Ree  x x  Tabel 1 

Rosse woelmuis   x  Tabel 1 

Steenmarter   x  Tabel 2 

Veldmuis   x  Tabel 1 

Vos   x  Tabel 1 

Waterspitsmuis   x KW Tabel 3 (bijlage 1) 

Wezel  x x GE Tabel 1 

x = vangst of vondst 

# = braakbalvondst 

 

 

 



 

 

Bijlage 3. Broedvogels in het uurhok 16-24 in en rond het plangebied (atlas) 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

Appelvink w  Vogels 

Blauwborst z  Vogels 

Boerenzwaluw w/z GE Vogels 

Bonte Vliegenvanger z  Vogels 

Boomklever w  Vogels 

Boomkruiper w/z  Vogels 

Boompieper w/z  Vogels 

Boomvalk z KW Vogels 

Bosrietzanger w/z  Vogels 

Braamsluiper w/z  Vogels 

Bruine Kiekendief z  Vogels 

Buizerd z  Vogels 

Ekster w/z  Vogels 

Fazant w/z  Vogels 

Fitis w/z  Vogels 

Fuut z  Vogels 

Gaai w/z  Vogels 

Gekraagde Roodstaart w  Vogels 

Gele Kwikstaart w/z GE Vogels 

Gierzwaluw m  Vogels 

Goudvink m  Vogels 

Grasmus w/z  Vogels 

Graspieper w/z GE Vogels 

Grauwe Gans z  Vogels 

Grauwe Vliegenvanger w/z GE Vogels 

Groenling w/z  Vogels 

Grote Bonte Specht m  Vogels 

Grote Lijster m  Vogels 

Grutto z GE Vogels 

Havik z  Vogels 

Heggenmus w/z  Vogels 

Holenduif w/z  Vogels 

Houtduif w/z  Vogels 

Huismus w/z GE Vogels 

Huiszwaluw z GE Vogels 

Kauw w/z  Vogels 

Kerkuil z KW Vogels 

Kievit w/z  Vogels 

Kleine Bonte Specht w  Vogels 

Kleine Karekiet w/z  Vogels 

Kleine Plevier w  Vogels 

Kneu w/z GE Vogels 

Knobbelzwaan z  Vogels 

Koekoek w/z KW Vogels 

Kokmeeuw z  Vogels 

Koolmees w/z  Vogels 

Krakeend w  Vogels 

Kuifeend z  Vogels 

Kwartel m  Vogels 



 

 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

Kwartelkoning w KW Vogels 

Matkop w/z GE Vogels 

Meerkoet w/z  Vogels 

Merel w/z  Vogels 

Nachtegaal w KW Vogels 

Nijlgans m   

Oeverzwaluw z  Vogels 

Paapje m BE Vogels 

Pimpelmees w/z  Vogels 

Porseleinhoen w KW Vogels 

Putter w  Vogels 

Ransuil w KW Vogels 

Rietgors w/z  Vogels 

Rietzanger z  Vogels 

Ringmus w/z GE Vogels 

Roek z  Vogels 

Roodborst w/z  Vogels 

Roodborsttapuit z  Vogels 

Roodhalsfuut w GE Vogels 

Scholekster w/z  Vogels 

Slobeend w KW Vogels 

Snor w KW Vogels 

Soepeend w/z   

Soepgans m   

Sperwer z  Vogels 

Spotvogel w/z GE Vogels 

Spreeuw w/z  Vogels 

Sprinkhaanzanger z  Vogels 

Staartmees w/z  Vogels 

Tjiftjaf w/z  Vogels 

Torenvalk z  Vogels 

Tuinfluiter w/z  Vogels 

Tureluur w GE Vogels 

Turkse Tortel w/z  Vogels 

Veldleeuwerik m GE Vogels 

Vink w/z  Vogels 

Waterhoen w/z  Vogels 

Waterral z  Vogels 

Watersnip z BE Vogels 

Wielewaal w KW Vogels 

Wilde Eend w/z  Vogels 

Winterkoning w/z  Vogels 

Wintertaling m KW Vogels 

Witte Kwikstaart w/z  Vogels 

Wulp z  Vogels 

Zanglijster w/z  Vogels 

Zomertaling w KW Vogels 

Zwarte Kraai w/z  Vogels 

Zwarte Roodstaart w/z  Vogels 

Zwarte Stern z BE Vogels 



 

 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

Zwartkop w/z  Vogels 

m = mogelijk 

w = waarschijnlijk 

z = zeker 

 

 

Bijlage 4. Vlinders in het uurhok 16-24 in en rond het plangebied (waarne-

mingenverslag) 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

 1999-

2001 

2002-

2006 

  

Argusvlinder x x   

Bont zandoogje x x   

Boomblauwtje x x   

Bruin zandoogje x x   

Citroenvlinder x x   

Dagpauwoog x x   

Distelvlinder x x   

Eikenpage x    

Geelsprietdikkopje x    

Gehakkelde aurelia x x   

Groentje x    

Groot dikkopje x x GE  

Groot koolwitje x x   

Grote weerschijnvlinder x x BE  

Hooibeestje x x   

Icarusblauwtje x x   

Klein geaderd witje x x   

Klein koolwitje x x   

Kleine ijsvogelvlinder x x KW  

Kleine vos x x   

Kleine vuurvlinder x x   

Koevinkje x x   

Koninginnenpage x    

Landkaartje x x   

Oranje luzernevlinder x    

Oranje zandoogje x x   

Oranjetipje x x   

Rouwmantel x  VN Tabel 3 (bijlage 1) 

Zilveren maan x x BE  

Zwartsprietdikkopje x x   

 



 

 

Bijlage 5. Libellen in het uurhok 16-24 in en rond het plangebied (waarne-

mingenverslag) 

Nederlandse naam Waarneming Rode lijst Beschermingsregime 

 1999-

2001 

2002-

2006 

  

Azuurwaterjuffer x x   

Blauwe breedscheenjuffer  x   

Blauwe glazenmaker x x   

Bloedrode heidelibel x x   

Bruine glazenmaker x x   

Bruine korenbout x x KW  

Bruinrode heidelibel  x   

Geelvlekheidelibel x x   

Gevlekte glanslibel x x EB  

Gewone oeverlibel x x   

Gewone pantserjuffer x x   

Glassnijder x x KW  

Groene glazenmaker x x BE Tabel 3 (bijlage IV) 

Grote keizerlibel x x   

Grote roodoogjuffer x x   

Houtpantserjuffer x x   

Kleine roodoogjuffer x x   

Koraaljuffer  x   

Lantaarntje x x   

Metaalglanslibel x x   

Noordse winterjuffer x x EB Tabel 3 (bijlage IV) 

Noordse witsnuitlibel x x   

Paardenbijter x x   

Platbuik x x   

Smaragdlibel x x   

Steenrode heidelibel x x   

Tangpantserjuffer  x   

Tengere pantserjuffer x x KW  

Variabele waterjuffer x x   

Venglazenmaker  x   

Viervlek x x   

Vroege glazenmaker x x KW  

Vuurjuffer x x   

Watersnuffel x x   

Zwarte heidelibel x x   

Zwervende pantserjuffer  x   

 



 

 

 

Bijlage 6. Codes Rode lijst 

  

BE Bedreigd 

EB Ernstig Bedreigd 

GE Gevoelig 

KW Kwetsbaar 

OG Onvoldoende Gegevens 

NB Niet Beschouwd, standaardlijstsoort 

TNB Thans Niet Bedreigd 

UW Uitgestorven (wereldschaal) 

UWW In het Wild uitgestorven (wereldschaal) 

VN Verdwenen uit Nederland 

VN* Verdwenen uit Nederland voor 1900 

VNW In het wild verdwenen (Nederland) 

 

 

Bijlage 7. Uitleg beschermingsregime 

 

S o o r t e n  i n  t a b e l  1  

Dit betreft de soorten die in de AMvB 2004 ex artikel 75 van de Flora- en faunawet worden 

omschreven als ‘Algemene soorten’. Ze zijn in Nederland zo algemeen voorkomend dat wordt 

aangenomen dat ruimtelijke ontwikkelingen de gunstige staat van instandhouding van deze 

soorten niet negatief beïnvloeden. Voor deze ‘Algemene soorten’ geldt een vrijstelling voor 

de artikelen 8 tot en met 12 van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aan-

vullende eisen gesteld. 

 

S o o r t e n  i n  t a b e l  2  

Dit betreft de soorten die in de AMvB 2004 ex artikel 75 van de Flora- en faunawet worden 

omschreven als ‘Overige soorten’. Voor deze ‘Overige soorten’ geldt, in het kader van de 

Flora- en faunawet, een vrijstelling mits wordt gewerkt volgens een door het Ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode. Deze gedragscode moet 

door de sector of de ondernemer zelf worden opgesteld en ingediend voor goedkeuring (zie 

hierna). Zolang geen gedragscode is opgesteld, moet voor verstoring van de soorten onthef-

fing worden aangevraagd. Een ontheffing zal worden verleend als: 

- er geen benutting of economisch gewin plaatsvindt; 

- zorgvuldig wordt gehandeld. 

Dit houdt in elk geval in dat de werkzaamheden geen wezenlijke invloed hebben op de soort. 

Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Verder moet voorafgaand aan de werkzaamheden in redelijkheid alles worden verricht of 

gelaten om te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken dat dieren worden gedood of ver-

wond en verblijfplaatsen worden beschadigd. Hierdoor ligt het voor de hand dat in ieder 

geval buiten het broedseizoen zal moeten worden gewerkt. 

 

S o o r t e n  i n  t a b e l  3  

Dit betreft de soorten die worden genoemd in bijlage 1 van de AMvB 2004 ex artikel 75 van de 

Flora- en faunawet of in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Ontheffing voor deze soorten 

wordt alleen verleend onder strikte voorwaarden. Voor verstoring van deze soorten kan 

slechts ontheffing worden verleend als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan: 

- als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort; 

- als er geen alternatief is voor de werkzaamheden; 

- als sprake is van een specifiek in de wet of de AMvB genoemde omstandigheid, bij-

voorbeeld de bedreiging van de volksgezondheid of de openbare veiligheid, bestendig 



 

 

gebruik en uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling. 

 

G e d r a g s c o d e s  v o o r  s o o r t e n b e s c h e r m i n g  

Een gedragscode wordt noodzakelijk om van bepaalde vrijstellingen te kunnen gebruikmaken. 

De code moet door een sector of ondernemer worden opgesteld en worden goedgekeurd door 

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een gedragscode maakt op systemati-

sche wijze duidelijk hoe aan de voorwaarden van de vrijstelling kan worden voldaan. Belang-

rijke elementen hierbij zijn de begrippen ‘zorgvuldig handelen’ en ‘al het redelijke doen’ om 

overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen. Daarbij moet: 

- een inventarisatie worden verricht naar beschermde soorten in het plangebied (door 

een deskundige); 

- een plan van aanpak worden opgesteld voor het voorkomen van verstoring van de 

beschermde soorten; 

- tevens een plan van aanpak worden opgesteld om verblijfplaatsen die voor langere 

periode worden gebruikt, te beschermen; 

- bijzondere aandacht worden besteed aan soorten van de Rode lijst, bijlage IV van de 

Habitatrichtlijn en bijlage 1 van de Vogelrichtlijn; 

en tot slot: 

- mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd die in strijd zijn met de verbodsbe-

palingen in de voor soorten meest kwetsbare periode. 

 

V o g e l s  

Alle vogelsoorten (uitgezonderd exoten) zijn beschermd. Bij uitvoering van werkzaamheden in 

het kader van een ruimtelijke inrichting geldt vrijstelling van de verboden als wordt gehan-

deld volgens een goedgekeurde gedragscode.  

Als er geen gedragscode is, moet worden nagegaan of verbodsbepalingen uit de Flora- en 

faunawet worden overtreden. In dergelijk geval is het mogelijk ontheffing aan te vragen. Men 

kan ook buiten het broedseizoen werken of starten voor het broedseizoen en de werkzaamhe-

den continu laten voortduren waardoor geen verbodsbepalingen worden overtreden. Van 

belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt 

dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli duurt. 

 



 

  
 

C o l o f o n 
 

O p d r a c h t g e v e r  

Gemeente Weststellingwerf 

 

C o n t a c t p e r s o o n  

De heer R. Meijer 

 

 

R a p p o r t  

De heer ing. E.J. Slot 

BügelHajema Adviseurs 

 

F o t o g r a f i e  

BügelHajema Adviseurs 

 

P r o j e c t l e i d i n g  

De heer mr. J.G. Lindeman 

BügelHajema Adviseurs 

 

S u p e r v i s i e  

BügelHajema Adviseurs 

 

P r o j e c t n u m m e r  

267.00.01.41.00 

 

 

BügelHajema Adviseurs bv 

Bureau voor Ruimtelijke 

Ordening en Milieu BNSP 

Vaart nz 48-50 

Postbus 274 

9400 AG Assen 

T 0592 316 206 

F 0592 314 035 

E assen@bugelhajema.nl 

W www.bugelhajema.nl 

 

Vestigingen te Assen, 

Leeuwarden en Amersfoort 

 

 



A k o e s t i s c h  o n d e r z o e k  
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