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Geachte College,

Op 2 september 2016 heeft u Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verzocht om een 
verklaring van geen bedenkingen in kader van de Nb-wet met betrekking tot een aanvraag voor 
een omgevingsvergunning voor het aanpassen van een fietspad op de kruising Rozendijk, 
Westerslag en Bakkenweg, Den Burg te Texel. Dit om een veilige kruising met een duidelijke 
routing voor de fietsers te realiseren. Uw verzoek is geregistreerd onder zaaknr. 198429.

Hierbij ontvangt u de ontwerp verklaring van geen bedenkingen.

Wij zien de ontwerp-omgevingsvergunning graag tegemoet zodra deze ter inzage wordt gelegd. 
Daarnaast vernemen wij graag of er zienswijzen zijn ontvangen en per wanneer het definitieve 
advies in uw bezit moet zijn voor een goede afronding van de vergunningprocedure.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord (RUD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

deputeerde Staten van Noord-Holland, 
qnens dezen,

mW< drs. I.A.M.J. Sweep 
fdelingsmanager Regulering Groen 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUDNHN)
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('ONTWERP)VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

Op verzoek:

Gemeente Texel

Aanvraagnummer:

OLO: 2229843

Betreft:

Aanpassing fietspad kruising Rozendijk Westerslag Bakkenweg 

Locatie:

Kruising Rozendijk Westerslag Bakkenweg, Den Burg, gemeente Texel

Kadastrale gegevens:

R 36 en deel perceel SBB G 615
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A. (ONTWERP)VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN VAN GS VAN NOORD- 
HOLLAND

Onderwerp
Gedeputeerde Staten hebben op 2 september 2016 een verzoek ontvangen van burgemeester 
en wethouders van de Gemeente Texel (verder: B&W om een verklaring van geen bedenkingen 
(verder: vvgb) naar aanleiding van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Het verzoek 
om een vvgb heeft betrekking op het aanpassen van een fietspad op de kruising Rozendijk, 
Westerslag en Bakkenweg Den Burg, te Texel. Dit om een veilige kruising met een duidelijke 
routing voorde  fietsers te realiseren. Het verzoek is geregistreerd onder nummer: 198429.

Besluit
Gedeputeerde Staten zijn voornemens te verklaren dat er, gelet op het betrokken belang van de 
Natuurbeschermingswet 1998, geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde 
omgevingsvergunning. Gedeputeerde Staten verklaren dat de ontwerp-vvgb wordt afgegeven 
ten behoeve van het college van B&W van de gemeente Texel voor het aanpassen van een 
fietspad op de kruising Rozendijk, Westerslag en Bakkenweg, Den Burg te Texel. Dit om een 
veilige kruising met een duidelijke routing voor de fietsers te realiseren.

De in deze ontwerp-vvgb opgenomen voorschriften dienen onverkort aan de ten behoeve van 
het project af te geven omgevingsvergunning te worden verbonden, overeenkomstig artikel 
2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo).

Projectbeschrijving
Het bestaande fietspad op de kruising Bakkenweg / Rozendijk te Den Burg in de gemeente 
Texel wordt aangepast. In de huidige situatie ligt er een fietspad dat niet goed aansluit. Ter 
plekke van de kruising van het vrij liggend fietspad langs de Rozendijk en de rechte aansluiting 
naar het fietspad Botgrasweg wordt na de aanpassing de situatie voor de fietser veel duidelijker.

In het huidige tracé worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• In totaal worden 293 m2 van het huidige tegelpad opgenomen en direct afgevoerd. Het 
begin en eind zullen aangeplant worden met struiken en bomen uit het nieuwe tracé. 
Werkzaamheden worden uitgevoerd met wielkraan en vrachtwagen.
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• Het huidige asfalt pad van 54m2 wordt opgenomen en direct afgevoerd. Het vrijgekomen 
tracé wordt opgevuld met grond uit het nieuwe tracé. Het begin en eind zullen 
aangeplant worden met struiken en bomen uit het nieuwe tracé. Werkzaamheden 
worden uitgevoerd met wielkraan en vrachtwagen, 
en vrachtwagen.

In het nieuwe tracé worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: In totaal gaat het om 270 
m2 oud fietspad dat heringericht wordt als bos. Om 77m2 huidig fietspad dat opnieuw gelegd 
wordt en om 250 m2 fietspad dat nieuw wordt gelegd. Het toekomstige gebruik, zijnde fietspad, 
is vergelijkbaar met de huidige situatie. Voor
de nieuwe situatie is 20m2 minder verharding nodig. Deze oppervlakte komt terug als 
bos. Daarnaast geeft het nieuwe tracé veel minder versnippering van het bos.
De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd in het vierde kwartaal 2016 of 
het eerste kwartaal 2017, en duren naar verwachting 4-6 weken.

Procedureel
Op 7 maart 2016 is een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project ingediend bij 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel
Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst het Besluit omgevingsrecht (verder:
Bor) categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt 
verleend, voordat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben verklaard dat daartegen 
geen bedenkingen zijn.
Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel 16 of 19d juncto artikel 46b of 47b 
Natuurbeschermingswet, wordt de omgevingsvergunning pas verleend nadat Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland, hebben verklaard dat daartegen geen bedenkingen zijn.

Verzoek om vvgb
Op 2 september 2016 hebben wij van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel een 
exemplaar van de aanvraag en de daarbij gevoegde stukken ontvangen. Daarbij is verzocht om, 
behoudens verlenging en/of opschorting van de procedure, binnen enkele weken een verklaring 
van geen bedenkingen af te geven. Omdat voor de beslissing op de aanvraag om een 
vergunning op grond van meerdere wettelijke voorschriften een vvgb van ons is vereist, 
beslissen wij overeenkomstig artikel 2.28 van de Wabo hierover in één verklaring.

Aanvullende gegevens
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 
indieningsvereisten. Dit betreft gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning moeten worden overlegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen.
De regeling is in paragraaf 4.2 van het Bor opgenomen, met een nadere uitwerking in de 
Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor).

Ten aanzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een ontwerp-vvgb is vereist, hebben 
wij aan de hand van de Mor beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens 
bevat. Wij waren van oordeel dat de vvgb-aanvraag van 2 september 2016 onvoldoende 
informatie bevatte voor een goede beoordeling van die aspecten waarvoor een ontwerp-vvgb 
Nbwet is vereist.

De aanvullende gegevens hebben wij op 14 september 2016 ontvangen. De termijn voor het 
afgeven van een ontwerp-vvgb is daardoor opgeschort. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag en 
latere aanvulling daarop, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die 
aspecten van de aanvraag waarvoor een ontwerp-vvgb is vereist.

Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat geldt voor de door burgemeester en wethouders van de gemeente 
Texel gevraagde ontwerp-vvgb, zijn er geen redenen om deze te weigeren. In deze ontwerp- 
vvgb zijn voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen. Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Texel dienen deze voorschriften overeenkomstig artikel 2.27 van de Wabo in 
de omgevingsvergunning onverkort over te nemen.
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Ondertekening en verzending

<P.M>

Deze (ontwerp)vvgb wordt verzonden aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel
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B. V O O R SC H R IFTEN

����������������
1. De aanvang van aanleg/verlegging van fietspad en overige bij het project behorende 

werkzaamheden dient u uiterlijk een week van tevoren te melden middels het 
meldingsformulier dat via onderstaande link is te downloaden: 
https://www.rudnhn.nl/Groene wetaevina/Natuurbescherminaswet/

2. De houder van de omgevingsvergunning dient ervoor zorg te dragen dat aan alle binnen 
de vergunde werkzaamheden werkzame personen, waaronder het personeel van 
derden, een toereikende schriftelijke instructie is verstrekt die is gericht op het 
voorkomen en uitsluiten van handelingen die tot gevolg (kunnen) hebben dat de aan de 
vergunning verbonden voorschriften niet worden nageleefd

3. Er dient geen afval of andere verontreiniging in het gebied achter te blijven. De 
machines en generatoren welke bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen worden 
gebruikt, dienen in goede staat van onderhoud te verkeren.

4. Gemorste vloeibare of vaste verontreinigende stoffen moeten zo snel mogelijk worden 
opgeruimd. Hiertoe dient absorberend materiaal en doelmatig gereedschap aanwezig te 
zijn.

5. Geluidsapparatuur anders dan ten behoeve van communicatiedoeleinden betreffende de 
veiligheid, is niet toegestaan.

�	�������������������������� �������������� ���������������������˘����
�ˇ� ̂ De werkzaamheden voor aanleg/verlegging van fietspad dienen buiten het 

broedseizoen (15 maart-15 juli) te worden uitgevoerd.
7. Opstelling van schaftketen, sanitaire voorzieningen en materiaalopslag dient buiten het 

Natura 2000-gebied "Duinen en Lage Land Texel" plaats te vinden.
�˙� ̂ Het aanplanten van nieuw bos (270 m2) zoals omschreven in de 

omgevingsvergunningaanvraag, dient te voldoen aan het te kwalificerende bostype 
Berken-eikenbos. Het aanplanten van nieuw bos, dient conform de 
omgevingsvergunningaanvraag, binnen dezelfde project uitvoeringsperiode te worden 
gerealiseerd.

9. De werkzaamheden dienen bij daglicht te worden uitgevoerd.
10. Langs het fietspad wordt geen verlichting geplaatst.
11. Betreding van gevoelige locaties (welke buiten de projectlocatie zijn gelegen), dient te 

worden voorkomen.
12. Bij betreding buiten de bestaande paden/wegen dient gebru ik te  worden gemaakt van 

rijplaten.
13. Uitvoering van de werkzaamheden dienen onder supervisie van een deskundige ecoloog 

te worden uitgevoerd. Deze dient aanwezig te zijn bij de uitvoering.
14. De aan- en af te voeren grond dient te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit en 

voorzien te zijn van een geschiktheidsverklaring. Deze verklaring moet ter plaatse 
aanwezig zijn.

�����������˝�������������� ������ �����˝����������������
15. Het addendum Omgevingsvergunningaanvraag en overige in dit ontwerp-W GB 

genoemde bijlagen, zijn onderdeel van de omgevingsvergunning.
16. Alle op grond van de Natuurbeschermingswet, door of namens gedeputeerde staten van 

Noord-Holland gegeven aanwijzingen dienen onverwijld te worden opgevolgd.
17. Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen waarbij 

onbedoeld schadelijk stoffen vrijkomen, dan wel waardoor anderszins schade aan het 
Natura 2000-gebied "Duinen en Lage Land Texel'"' kan worden toegebracht, dient 
onverwijld melding te worden gedaan aan gedeputeerde staten van Noord-Holland via 
eerdergenoemd servicepunt, onder overlegging van alle relevante gegevens.
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C. OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

Natuurbescherm ingsw et 1998
Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 19d tot en met 19kf van de Nbwet vormt het 
toetsingskader voor de beoordeling van uw aanvraag.
Op grond van artikel 47b van de Nb-wet is een verklaring van geen bedenkingen vereist voor 
een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van projecten of andere handelingen die de 
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied 
kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen. Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder 
geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende gebied 
kunnen aantasten. Indien de wijziging en/of uitbreiding wel leidt tot een toename van effecten, 
dient de wijziging en/of uitbreiding passend te worden beoordeeld als bedoeld in artikel 19f Nb
wet. Voor zover het om effecten vanwege stikstofdepositie gaat, wordt gebruik gemaakt van het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) als bedoeld in art. 19kg Nb-wet.

Op grond van artikel 1 onder lid m Nbwet wordt onder bestaand gebruik verstaan het gebruik 
dat op 31 maart 2010 bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij het bevoegd 
gezag. Het bestaand gebruik is op grond van artikel 19d lid 3 Nbwet in beginsel uitgezonderd 
van de vergunningplicht, tenzij het bestaand gebruik een project met significante effecten 
betreft.

In uitzondering hierop is de Minister van EZ bevoegd om te besluiten over een 
vergunningaanvraag die betrekking heeft op handelingen die zijn opgenomen in het Besluit 
vergunningen Nbwet. Het aangevraagde project is niet als zodanig aangewezen in de artikelen 2 
en 3 van het Besluit vergunningen Nbwet, wat inhoudt dat ons College het bevoegde 
bestuursorgaan is.

Bevoegdheid tot afgeven verklaring van geen bedenkingen
Op grond van artikel 2, lid 1, respectievelijk artikel 2a, lid 2 Nb-wet, in samenhang met artikel 
19d juncto 47b Nb-wet zijn Gedeputeerde Staten van de provincie waarin een Natura 2000- 
gebied geheel of grotendeels is gelegen waarop de hoofdzakelijk gevolgen van het project of de 
andere handeling zich voordoen, het bevoegd gezag ten aanzien van de beoordeling van een 
aanvraag om vergunning/vvgb als bedoeld in artikel 2.27 Wabo juncto 47b Nb-wet.

Beheerplan
Voor het Natura 2000-gebied waar voorliggende ontwerp-vvgb betrekking op heeft is op dit 
moment geen beheerplan als bedoeld in artikel 19a van de Nbwet vastgesteld.

Natura 2000
Natuurlijke kenmerken "Duinen en Lage Land Texel"
Het Natura 2000-gebied "Duinen en Lage Land Texel" is bij besluit van 24 maart 2000, destijds 
als onderdeel van de Noordzeekustzone, aangewezen als speciale beschermingszone onder de 
Vogelrichtlijn.
Het gebied Duinen en Lage Land Texel is daarnaast aangemeld als speciale beschermingszone 
als bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (hierna: de Habitatrichtlijn). Bij beschikking van 7 december 2004 is dit gebied geplaatst 
op de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio.

Het Natura 2000 gebied "Duinen en Lage Land Texel" is op 26 februari 2009 definitief 
aangewezen als Habitat- en Vogelrichtlijn gebied.

Instandhoudinqsdoelstellinaen
Voor een omschrijving van de doelen en hun staat van instandhouding wordt verwezen naar de 
gebiedendatabase zie onderaan1.

1 http://www.svnbiosvs.alterra.nl/natura2000/qebiedendatabase.aspx?subi=n2k&qroep=8
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Verplichting verklaring van geen bedenkingen
Op basis van de bij de aanvraag gevoegde AERIUS-berekening RU95x68DAoCU (28 augustus 
2016) hebben wij vastgesteld dat voor Natura 2000-gebied "Duinen Lage Land Texel" sprake is 
van een stikstofdepositie die lager is dan de voor dat gebied geldende grenswaarde van 1 mol.n 
ha ^ .jr1. Gelet op de bijdrage welke meer is dan 0,05 mol namelijk 0,22 m ol.N .ha^ .jr1 is echter 
wel sprake van een meldingsplicht voor de gevraagde activiteit. Voor de overige in de AERIUS- 
berekening genoemde Natura 2000-gebieden is op grond van het bepaalde in artikel 19kh, 
zevende lid, van de Nb-wet sprake van een vrijstelling van vergunningplicht, omdat het 
projecteffect op de gebieden in de beoogde situatie onder de grenswaarde ligt.

Effectenanalyse
Voor de inhoudelijke beoordeling aan de Nb-wet 1998 hebben wij gebruik gemaakt van de 
volgende bij de omgevingsvergunningaanvraag ingediende informatiestukken:

• Aanvraagformulier OLO nr. 2229843, 7 maart 2016 + bijlage Handelingen op 
beschermde natuurmonumenten;

• Foto locatie westerslag 15 februari 2016;
• Foto kruising Rozendijk 1 maart 2016;
• Aerius berekening PAS met kenmerk: RU95x68DAoCU (28 augustus 2016);
• Natuurtoets Natuurbeschermingswet Aanpassing fietspad Rozendijk; kruising

Bakkenweg -  Westerslag, Noordkop Groen 1 augustus 2016;
• Addendum Natuurtoets Natuurbeschermingswet Aanpassing fietspad Rozendijk; 

kruising Bakkenweg -  Westerslag, Noordkop Groen, 28 augustus 2016;
• Tekening, Herstraten Rozendijk kruising Rozendijk Bakkenweg, Westerslag situatie 

vrijliggend fietspad na de zomer, 4-3-2016, gemeente Texel.

Identificeren m ogelijke schadelijke negatieve effecten
Met betrekking tot de werkzaamheden wordt onderscheid gemaakt tussen mogelijke tijdelijke 
en permanente negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000- 
gebied "Duinen en Lage Land Texel".

Tijdelijke effecten hebben betrekking op de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden. De 
belangrijkste factoren die mogelijk effecten veroorzaken zijn �˛�������˚�� �˜�����˝������� �������������˝�!�������"�#�ˆ

�$ Verstoring door geluid, licht, trillingen, optische verstoring op de Habitatrichtlijn en 
Vogelrichtlijnsoorten;

Permanente effecten hebben betrekking op de permanente veranderingen binnen het Natura 
2000-gebied en beschermd natuurmonument �˛�������˚�� �˜�����˝������� �������������˝�!�������"�%�ˆ

• Verstoring door geluid, licht, trillingen, optische verstoring op de Habitat en 

Vogelrichtlijnsoorten N2000-gebied;
• Verslechtering van het leefmilieu/biotoop van de habitatrichtlijnsoorten van het Natura 

2000-gebied;

• Aantasting van oppervlakte kwalificerende Habitattypen;

1 Toets aan de instandhoudingdoelstellingen.

1.1. Effecten op de habitatrichtlijnsoorten

1.1.1 Noordse woelmuis
De Noordse woelmuis komt binnen het plangebied, of in de nabijheid van het plangebied, niet 
voor.

Conclusie
In- en extern negatieve effecten van het project (aanleg- en gebruiksfase) op de 
instandhoudingsdoelen van de Noordse Woelmuis en bijbehorende biotopen/leefgebied zijn uit 
te sluiten.
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1.1.2 Groenknolorchis.
De groenknolorchis komt vooral voor in jonge, natte, kalkrijke duinvalleien. De groenknolorchis 
is niet in de directe omgeving van het plangebied aangetroffen. Tevens ontbreekt geschikt 
habitat.

Conclusie
Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de groenknolorchis zijn in de aanleg en 
gebruiksfase uit te sluiten.

1.2 Effecten van licht, recreatie, trillingen, mechanische, optische effecten op de 
instandhoudingsdoelen van het N2000-gebied.

Op basis van de natuurtoets is aangetoond dat in de directe omgeving van het plangebied geen 
broedvogels zoals beschreven in het aanwijzingsbesluit voor Duinen en Lage Land Texel 
voorkomen. Tevens worden de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd, (zie 
voorschrift 6). Effecten op niet-broedvogels soorten zijn in de gebruiksfase tevens niet 
significant verstorend, aangezien het gebied recreatief intensief gebruikt wordt door fietsers en 
overige verkeer en in de toekomstige situatie gelijk blijft.

Conclusie
Negatieve effecten door licht, geluid, optische verstoring, mechanische effecten, trillingen, en 
recreatie op zowel de broed- als de niet broedvogelsoorten van het Natura 2000-gebied zijn uit 
te sluiten.

1.3 Effecten op habitattypen
Binnen het Natura 2000-gebied "Duinen en Lage Land Texel" (onderdeel van het plangebied) is 
het volgende habitattype aangetroffen: H2180C Duinbossen (binnenduinrand).
Voor de aanleg van het fietspad zal 250 m2 beplanting/bomen gekapt worden. Op basis van de 
habitattype kartering blijkt dat in en nabij de projectlocatie het habitattype H2180A duinbossen 
(droog) voorkomt. Bij de kap zal gestreefd worden om de prioritaire soorten als de Eik te 
sparen.

Het instandhoudingsdoel voor duinbos is Behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit 
duinbossen, �˘�������� (subtype A), duinbossen, �!������������ (subtype B) en duinbossen, � �����������˘�&�����������˘ 
(subtype C). Het habitattype duinbossen is in goede kwaliteit over een aanzienlijke 
oppervlakte aanwezig. De drie subtypen �˘���������'�� �!�������������� ������ � �����������˘�&�����������˘ staan veelal in 
mozaïek met elkaar. Het zijn vrij jonge bossen die volop in ontwikkeling zijn en waar het beheer 
reeds gericht is op verbetering van de kwaliteit, (bron: �����������˝����������� �������&�����'�� �(�����&������ �)�*�*�*�#����� �����˘ 
�+�&���������� ������ �,�������� �,�����˘�� �-���.�����'�� �+���� �/�����������������!������ �,�����˘� ���&���'�� �(�����&�&���������� �	�����˘�������������������������'�� �+�������������� 
�0�������������������1���������� �2�+�0�1�3���)�*�*�˙�#�*�*�)�"

Het bos dat gekapt moet worden voor de aanleg van het fietspad is van matige kwaliteit ten 
aanzien van de prioritaire soorten van het habitattype H2180A. Van de aanwezige bomen als 
Grove den, Eik en enkele Esdoorns is alleen de Eik een prioritaire soort. Er wordt in totaal 270 
m2 bos weer als onderdeel van hetzelfde project op nabijgelegen locatie(s) binnen het Natura 
2000-gebied, herplant. Dit betreft de locatie(s) van het oude fiets tracé waarbij tevens gebruikt 
gemaakt wordt van gebiedseigen grond. Bomen en struiken die herplantbaar zijn, zullen 
gebruikt worden in de nieuw aan te leggen stroken bos waar het oude fietspad lag. 
Boomstronken, stammen en takken zullen niet afgevoerd worden en ook neergelegd worden in 
de nieuwe stroken bos (oude fietspad).
Er zal door de herstructering van het fietspad 20 m2 meer bos ontstaan dan in de huidige 
situatie aanwezig is.

Er zal tevens verdere aanplant van de nieuwe stroken bos plaatsvinden. Hierbij zullen de 
volgende soorten gebruikt worden; kensoorten Berken-eikenbos (zie voorschrift 9)

• Tamme kastanje Castanea sativa
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• Ruwe berk Betula pendula
• Wintereik Quercus petraea
• Zomereik Quercus robur
• Grove den Pinus sylvestris
• Zachte berk Betula pubescens
• Beuk Fagus sylvatica
• Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia
• Sporkehout Rhamnus frangula
• Amerikaanse vogelkers Prunus serotina
• Amerikaans krentenboompje Amelanchier lamarckii

(bron: ���˘�˘�����˘�&���� �������&�&�����������������˘�˘�����˘�&���� �(�����&�&�������������� �(�����&�&��� ������������������������������ �������˜������������ 
�����������˜���˘���0���������˘���˝���"�ˆ

Er zal op de langere termijn een kwaliteitsverbetering optreden van het habitattype H2180A
door verlegging van het tracé van het fietspad. Na de aanleg zal het aangeplante bos zich
binnen enkele groeiseizoenen weer herstellen en tot ontwikkeling komen.

Conclusie
Negatieve significante effecten op de instandhoudingsdoelen van het habitattype H2180A door 
voorgenomen werkzaamheden zijn uit te sluiten.

D. Cumulatieve effecten

Er is sprake van een positieve ontwikkeling op de instandhoudingsdoelen van Duinen en Lage 
Land Texel. Er zijn geen plannen of projecten inzake gelijksoortige effecten vergund, waardoor 
cumulatie niet aan de orde is.

E. Slotoverweging

Omdat er geen sprake is van significant negatieve (verstorende) effecten is het aantonen van 
alternatieven, dwingende redenen van groot openbaar belang en het nemen van 
compenserende maatregelen niet nodig. Op basis van voorgaande, gezien het uitblijven van 
significant negatieve effecten op de instandhoudingdoelen en op de wezenlijke waarden en 
kenmerken van het beschermd natuurmonument, het uitblijven van de noodzaak ADC-criteria 
toe te passen en het ontbreken van onaanvaardbare verslechtering, is het mogelijk om voor de 
aangevraagde activiteiten ontwerp-vvgb te verlenen.

Gezien het voorgaande komen wij tot de conclusie dat er voor het aanpassen van een fietspad 
op de kruising Rozendijk, Westerslag en Bakkenweg, Den Burg, te Texel. Dit om een veilige 
kruising met een duidelijke routing voor de fietsers te realiseren, onder oplegging van 
voorschriften, een ontwerp- vvgb krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 kan worden 
verleend.
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1. H2180 BEBOSTE DUINEN VAN HET ATLANTISCHE, 
CONTINENTALE EN BOREALE GEBIED  

 
Verkorte naam: Duinbossen  

 

Beschrijving  

Onder dit habitattype vallen natuurlijke of halfnatuurlijke loofbossen in de kustduinen 

met sterk uiteenlopende kenmerken. De boomlaag wordt gedomineerd door inheemse of 

ingeburgerde boomsoorten. Vaak is zomereik de dominante boomsoort, maar met name 

in duinvalleien en in de meer landinwaarts gelegen bossen spelen ook andere 

boomsoorten een belangrijke rol. De kruidlaag kan zeer soortenrijk zijn. De meeste 

soorten komen ook buiten de duinen voor, zodat er amper echt kenmerkende soorten 

zijn. Bossen bestaande uit naaldbomen en/of exoten, worden niet tot het habitattype 

gerekend. Deze bossen hebben in sommige gevallen wel potentie voor omvorming naar 

het habitattype. Vanwege de zeer grote verschillen in standplaats en daarmee 

samenhangende soortensamenstelling, worden drie subtypen onderscheiden: droge 

duinbossen (subtype A), vochtige duinbossen (subtype B) en duinbossen van de 

binnenduinrand (subtype C). Het relatieve belang binnen Europa van deze subtypen is 

respectievelijk zeer groot (A en B) en groot (C), aangezien het zeldzaam is langs de 

Europese kusten maar in Nederland over een relatief groot oppervlak voorkomt. Met 

name het meidoorn-berkenbos en de duinvorm van het beuken-eikenbos (subassociatie 

lelietje-van-dalen) zijn vrijwel tot ons land beperkt. 

 

H2180A Duinbossen (droog)  

 

Beschrijving  

Duinbossen op de meest voedselarme en droge standplaatsen behoren tot dit subtype. 

Het betreft vooral berken-eikenbossen en bossen met beuk. Deze bossen komen vooral 

voor in de oude duinen, op de hogere delen van de strandwallen en op ontkalkte delen in 

de binnenduinrand van de jonge duinen. De standplaatsen kenmerken zich door een 

meestal relatief zure bodem met een slechte strooiselafbraak. De mogelijkheden voor 

bosontwikkeling in midden- en buitenduinen worden sterk geremd door de invloed van 

zeewind en inwaai van zand en zout. De meeste droge duinbossen zijn hier aangeplant 

en worden soms aan de loefzijde geleidelijk weer door de wind opgerold. 
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2. H2180A DUINBOSSEN (DROOG) IN NATURA 2000 

GEBIED DUINEN EN LAGE LAND VAN TEXEL 
 

Oppervlakte en verspreiding  

Op Texel is ten zuiden van de Koog het habitattype duinbossen over een aanzienlijke 

oppervlakte aanwezig. De drie subtypen droog, vochtig en binnenduinrand staan vaak in 

mozaïek met elkaar. Het zijn vrij jonge bossen die in ontwikkeling zijn en waar het 

beheer reeds gericht is op verbetering van de kwaliteit. Het droge duinbos beslaat relatief 

het grootste areaal. Van de totale oppervlakte van H2180A (187 ha) bestaat 148,22 ha 

uit Berken-Eikenbos. Voor de rest betreft het RG Zachte berk - Duinriet, RG Zomereik -

Gaffeltandmos en Beuken - Eikenbos.  

 

Kwaliteit en trend  

De natuurwaarde van de droge bossen op Texel is over het algemeen matig tot laag. 

Plaatselijk zijn er stukken met een hogere natuurwaarde, in eiken-berkenbossen en 

enkele naaldbossen met eikvaren, en eiken-beukenbos met een ondergroei van 

voorjaarssoorten, waaronder lelietje van dalen (Bilius e.a., 2012).  

 

Perspectieven  

De struiklaagontwikkeling laat zien dat er in de bossen van de Dennen een aanzienlijke 

verjonging optreedt, zowel in de loof- als naaldbossen. Dit geeft aan dat de bossen vitaal 

zijn en op termijn, al of niet geleid, kunnen omvormen naar goed ontwikkelde 

loofbossen.  

 

Systeemanalyse H2180A Duinbossen (droog)  

Voor de algemene landschapsecologische systeemanalyse van Texel wordt verwezen naar 

paragraaf 3.5 en 3.6 van het beheerplan. Hier worden de sturende processen op 

landschapsschaal beschreven en wordt de positie van de verschillende habitattypen 

binnen dit landschap geduid.  

Toegespitst op H2180A betekent dit:  

 De meeste duinbossen zijn ontstaan via aanplant van naaldbos.  

 Via omvorming en natuurlijke ontwikkeling kunnen in de bossen van de Dennen goed 

ontwikkelde loofbossen worden gerealiseerd. 

 

 

Kwaliteitsanalyse H2180A Duinbossen op standplaatsniveau: 

Code Omschrijving Natura 

2000 gebied 

Huidige oppervlakte 

op Texel (ha) 

Trend Doel 

Opp. 

Doel 

Kwal. 

H2180A Duinbossen 

(droog) 

D 187 = = >  

 

 

 

Op diverse plekken in het natura 2000 gebied kan als gevolg van de kwaliteitsverbetering 

van de huidige (naald)bossen het habitattype H2180 Duinbossen ontstaan.  

 

De oppervlakte huidige en ingeschatte realisatie habitattypen over 2 à 3 decennia 

(peildatum oktober 2012) geeft dan ook een positieve oppervlakte ontwikkeling aan: 

Code Omschrijving Huidige opp. (ha) Toekomstig 

opp. (ha) 

Verandering 

 

H2180A Duinbossen (droog) 188 321  

 

+71% 

H2180B Duinbossen (vochtig) 29 89 +207%  

 

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 28 58 +107% 
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3. VOORGENOMEN PLAN 

 
In onderstaande figuur is weergegeven waar de te nemen maatregelen plaatsvinden. 

 

 
 

 

Voor de aanleg van het fietspad zal 250m2 beplanting / bomen gekapt worden. Deze 

strook ligt binnen het habitattype H2180A duinbossen (droog). Bij de kap zal gestreefd 

worden om de prioritaire soorten als de eik te sparen.  

 

Het percentage van de oppervlakte van het huidige areaal van het habitattype H2180A 

binnen het Natura 2000 gebied “Duinen en Lage land van Texel” wat gekapt moet 

worden is 0.01337%.  

 

Het bos wat gekapt moet worden voor de aanleg van het fietspad is van matige kwaliteit 

ten aanzien van de prioritaire soorten van het habitattype H2180A. Van de aanwezige 

bomen als Grove den, Eik en enkele Esdoorns is alleen de Eik een prioritaire soort.  Ook  
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de onderbegroeiing van Hulst en Braam is in die zin niet passend in het habitattype 

H2180A. 

 

De grond die uitgegraven gaat worden ten behoeve van het nieuwe zandcunet van het 

fietspad zal direct verwerkt worden in het oude tracé van het fietspad, dus in het nieuw 

aan te leggen bos. Er vindt dus geen grondafvoer plaats uit het natura 2000 gebied. 
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4. MITIGERENDE MAATREGELEN  
 

 

Bomen en struiken die herplantbaar zijn, zullen gebruikt worden in de nieuw aan te 

leggen stroken bos waar het oude fietspad lag. 

Boomstronken, stammen en  takken zullen niet afgevoerd worden en ook neergelegd 

worden in de nieuwe stroken bos (oude fietspad). 

Voor zover dat daarna nog nodig is zal er een verdere aanplant van de nieuwe stroken 

bos plaatsvinden. Hierbij zullen de volgende soorten gebruikt worden; kensoorten 

Berken-eikenbos: 

 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Presentie 

Boomlaag 

Tamme kastanje  Castanea sativa <10% 

Ruwe berk  Betula pendula >60% 

Wintereik Quercus petraea <10% 

Zomereik Quercus robur >90% 

Grove den  Pinus sylvestris >30% 

Zachte berk  Betula pubescens >20% 

Beuk  Fagus sylvatica >10% 

Struiklaag 

Wilde lijsterbes  Sorbus aucuparia >60% 

Sporkehout  Rhamnus frangula >40% 

Amerikaanse vogelkers  Prunus serotina >30% 

Amerikaans krentenboompje  Amelanchier lamarckii >20% 

 

 

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 

Gezien het zeer geringe percentage van 0,01337% van de oppervlakte van het 

habitattype H2180A Duinbossen (droog) dat gekapt gaat worden; zal er geen effect zijn 

op de instandhoudingsdoelstelling van dit habitattype.  

 

Gezien de geringe kwaliteit van de huidige strook bos, en de ligging als een eiland 

omsloten door fietspad en wegen zal er op de lange termijn een kwaliteitsverbetering 

optreden van het habitattype H2180A door verlegging van het tracé van het fietspad.  

 

Door de aanbeveling om de mitigerende maatregel voor de aanplant van nieuw bos op de 

plek van het oude tracé van het fietspad met kensoorten van het habitattype H2180A uit 

te voeren, alsmede de ontsnipperende werking hiervan zal er op termijn alleen een 

positief effect zijn op het habitattype H2180A Duinbossen (droog). 

 

 

 

 

 

Noordkop Groen, 

 

Den Helder, 28 augustus 2016 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Tamme_kastanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwe_berk
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomereik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grove_den
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_lijsterbes
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Bijlage A Geraadpleegde internetsites 

 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/002/beh

eerplan/texel-ontwerpbeheerplan.pdf 

 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/habitatty

pen/Profiel_habitattype_2180.pdf 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Berken-eikenbos 

  

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/002/beheerplan/texel-ontwerpbeheerplan.pdf
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/002/beheerplan/texel-ontwerpbeheerplan.pdf
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/habitattypen/Profiel_habitattype_2180.pdf
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/profielen/habitattypen/Profiel_habitattype_2180.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berken-eikenbos
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Bijlage B Bestekstekening 
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