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1 Aanleiding 

BPL-combinatie, gevestigd in Nuth, legt in opdracht van de Provincie Limburg de Buitenring 

Parkstad Limburg aan. Het inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg vormt de 

planologische basis voor de rondweg.  

Bij de voorbereiding van de uitvoering van het werk is gebleken dat het (terug-)plaatsen van 

de zogenaamde ‘Gaiabrug’ over de Hamstraat ter hoogte van de Grachterstraat en de 

daarbij horende toegangsweg in de gemeente Kerkrade niet in de in het inpassingsplan 

opgenomen bestemmingsregeling passen 

 

Op basis van een omgevingsvergunning (artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo) voor 

het afwijken van het bestemmingsplan kan de ontwikkeling planologisch mogelijk worden 

gemaakt. Bij de aanvraag om een dergelijke vergunning moet een ruimtelijke onderbouwing 

worden ingediend (artikel 2.12, eerste lid onder a, 30 Wabo). Dit rapport dient als 

ruimtelijke onderbouwing. 

 

1.1 Ligging plangebied 

Het plangebied ligt aan de zuidkant van de gemeente Kerkrade, tegen de grens met 

Duitsland. De brug komt over de Hamstraat, ten noordoosten van de Grachterstraat. 

 

Afbeelding 1; luchtfoto plangebied (bron: googlemaps)   
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1.2 Vigerend bestemmingsplan 

Het vigerende bestemmingsplan is het Inpassingsplan ‘Buitenring Parkstad Limburg’ 

(verder: inpassingsplan), onherroepelijk sinds 11 maart 2015. De rondweg en de 

kunstwerken worden aangelegd binnen de bestemming ‘Verkeer’. Binnen deze bestemming 

zijn bruggen toegelaten, met een maximale bouwhoogte van 8 meter. Ter plaatse geldt ook 

de aanduiding ‘specifieke vorm van natuur – faunapassages. Faunapassages mogen ook 

maximaal 8 meter hoog zijn. 

 

 
afbeelding 2: uitsnede verbeelding inpassingsplan ‘Buitenring Parkstad Limburg’ (www.ruimtelijkeplannen.nl)   

 

Bij de voorbereiding van de concrete uitvoering is gebleken dat de brug meer naar het 

zuidoosten komt te liggen en daardoor deels binnen de bestemming ‘Berm’ valt. Ditzelfde 

geldt voor de toegangsweg naar de brug. Gronden met de bestemming ‘Berm’ zijn bedoeld 

voor: 

a. bermen; 

b. groenvoorzieningen; 

c. kabels en leidingen; 

d. onverharde wegen; 

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

f. bouwwerken ten behoeve van de verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of 

de verlichting; 

g. taluds. 

Op de voor 'Berm' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw 

zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat de 

(bouw)hoogte maximaal 2 meter mag bedragen. 

 

Het bouwen van een kunstwerk, zoals een brug, is binnen de bestemming ‘Berm’ niet 

toegestaan. Ook de aanleg van de verharde toegangsweg past niet binnen deze 

bestemming.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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1.3 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt het relevante beleidskader op verschillende niveaus 

beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het initiatief kort beschreven. 

In hoofdstuk 4 komende relevante milieu- en andere aspecten aan de orde en in hoofdstuk 

5 de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
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2 Beleidskader 

2.1 Nationaal 

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft een nieuw, integraal kader voor het 

ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw 

rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

vervangt o.a. de Nota Ruimte. “Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig”, dat 

is de subtitel van deze Structuurvisie. En dat is ook waar het Rijk naar streeft op de 

middellange termijn (2028). Om deze ambities te verwezenlijken formuleert het Rijk drie 

hoofddoelen: 

1. vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

2. verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 

gebruiker voorop staat; 

3. waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

Voor deze drie rijksdoelen worden 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. 

Hiermee geeft het Rijk aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil 

boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

 

De beleidsdoelen in de SVIR zijn abstract en in die zin niet concreet toepasbaar in het geval 

van het plan, te weten het plaatsen van een brug. Andersom is er ook geen kennelijke 

strijdigheid met het nationale ruimtelijke beleid aanwezig. 

 

2.1.2 Besluit ruimtelijke ordening  

De SVIR introduceert een zogenaamde ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ met als doel 

een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke 

gebieden. De ladder beoogt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij 

alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Overheden moeten nieuwe stedelijke 

ontwikkeling afwegen en motiveren aan de hand van drie stappen: (1) de ruimtevraag, (2) 

de beschikbare ruimte en (3) de ontwikkeling van de omgeving waarin het gebied ligt. De 

ladder is verankerd in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De afweging 

die ten grondslag ligt aan de aanleg van de Buitenring en de bijbehorende (geluidwerende) 

voorzieningen en kunstwerken zijn gemaakt in het inpassingsplan. De aanvraag om een 

omgevingsvergunning ziet alleen op het veranderen van de locatie van een al afgewogen 

kunstwerk en het aanleggen van een toeleidende weg ten behoeve van een fiets- en 

voetgangersbrug. Het doorlopen van de ladder is in dit geval niet nodig. 

 

2.1.3 Nationaal waterplan 

Het nationaal waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding, de 

Commissie Waterbeheer 21e eeuw en het Nationaal Bestuursakkoord. Het beschrijft de 
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maatregelen die in de periode 2009-2015 genomen moeten worden om Nederland ook 

voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te 

benutten. Bovendien is het plan een structuurvisie op basis van de Waterwet en de Wet 

ruimtelijke ordening. De hoofddoelstelling is om van Nederland een veilige en leefbare 

delta, te maken, nu en in de toekomst.  

In het kader van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het van belang dat bij 

ruimtelijke ontwikkelingen rekening wordt gehouden met waterhuishoudkundige eisen op 

korte en lange termijn. Om een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem te bereiken, 

moet water bepalender dan voorheen zijn bij de besluitvorming over grote opgaven op het 

terrein van verstedelijking, bedrijvigheid en industrie, landbouw, natuur, landschap en 

recreatie. De mate waarin water bepalend is bij ruimtelijke ontwikkelingen hangt af van de 

aard, omvang en urgentie van de wateropgave in relatie tot andere opgaven, aanwezige 

functies en bodemgesteldheid, en andere kenmerken in dat gebied. 

De watertoets vormt een waarborg voor de inbreng van water in de ruimtelijke ordening. 

De watertoets wordt sinds 2001 toegepast op plannen die gevolgen voor de 

waterhuishouding kunnen hebben.  

Door het een integrale karakter van de toets worden alle relevante 'wateraspecten' 

meegenomen. Er wordt gekeken naar veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit en 

verdroging. De watertoets wordt toegepast door in een vroegtijdig stadium de 

waterbeheerders te betrekken bij plannen die een invloed kunnen hebben op de 

waterhuishouding.  

2.2 Provinciaal 

2.2.1 Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL2014) 

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL) heeft vier wettelijke functies: 

structuurvisie (Wet ruimtelijke ordening), provinciaal milieubeleidsplan (Wet milieubeheer), 

regionaal waterplan (Waterwet) en Provinciaal Verkeer en Vervoersplan (Planwet verkeer 

en vervoer).  

In het de (provinciale structuurvisie) POL2014 worden zeven globaal afgebakende 

gebiedstypen onderscheiden,  met elk een eigen karakter, herkenbare eigen 

kernkwaliteiten, en met heel verschillende opgaven en ontwikkelingsmogelijkheden.  

Binnen het bebouwd gebied onderscheiden we de volgende zones: 

 stedelijk centrum, 

 bedrijventerrein, 

 overig bebouwd gebied 

In het landelijk gebied gaat het om de zones: 

 goudgroene natuurzone, 

 zilvergroene natuurzone, 

 bronsgroene landschapszone en 

 buitengebied 

De buitenring is onderdeel van vastgesteld provinciaal beleid en planologisch geregeld in 

een provinciaal inpassingsplan. Vast staat daarmee dat de buitenring op zichzelf past in het 

provinciaal beleid. De beoogde nieuwe locatie van de Gaiabrug ligt langs een deel van de 

buitenring, binnen ‘overig bebouwd gebied’. Dit zijn gemengde woon/werkgebieden met 

voorzieningen, deels met een stedelijk karakter, deels met een dorps karakter. De accenten 

binnen deze gebieden liggen onder meer op transformatie van de regionale 
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woningvoorraad, bereikbaarheid, een goede balans tussen voorzieningen en detailhandel, 

stedelijk groen en water en de kwaliteit van de leefomgeving.  

De aanleg van het kunstwerk past binnen de accenten voor dit gebied.  

 

2.2.2 Omgevingsverordening Limburg  

De Omgevingsverordening  Limburg 2014 bevat regels ter bescherming van de provinciale 

belangen, die onder meer in de structuurvisie zijn verwoord. Er zijn geen specifieke regels 

voor de beoogde ontwikkeling.  

 

2.2.3 Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 

De aanleg van het kunstwerk op zichzelf is ruimtelijk volledig afgewogen in het 

inpassingsplan. De enige afwijking ten opzichte van het inpassingsplan is dat de situering  

enigszins verandert, waardoor het deels binnen de bestemming ‘Berm’ is komen te liggen.   

2.3 Gemeentelijk 

Het plangebied ligt binnen de gemeente Kerkrade. Bij de vaststelling van het inpassingsplan 

hebben Provinciale Staten besloten dat de gemeenten binnen het plangebied van het 

inpassingsplan tot 2022 geen gebruik mogen maken van hun bevoegdheden om een 

bestemmingsplan voor die gronden vast te stellen (artikel 3.26 vierde lid Wet ruimtelijke 

ordening).  Ook hebben zij besloten dat Gedeputeerde Staten de bevoegdheden als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a, b, c of g van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht uitoefenen. Gedeputeerde Staten zijn in dit geval bevoegd te besluiten op 

de aanvraag om omgevingsvergunning voor het oprichten van het kunstwerk en het 

afwijken van het inpassingsplan in verband met de gewijzigde situering. 

Het gemeentelijk beleid speelt hierbij geen rol.  
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3 Voorgenomen ontwikkeling 

In onderstaande afbeelding is de geplande brug weergegeven. De brug valt nu voor een 

heel klein deel binnen de bestemming ‘Berm’. De toeleidende te verharden wegen aan 

noord- en zuidzijde van de brug valt geheel binnen deze bestemming.  

 

Afbeelding 3 tekening situering Gaiabrug 

 
De brug is bestemd voor fietsers en voetgangers en zorgt voor een recreatieve verbinding 
tussen de Gracht en het Pferdenlandpark.  
 



 

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING | AANLEG BRUG MET TOEGANGSWEG (KW235) BUITENRING PARKSTAD LIMBURG | DOCUMENTCODE: 16A058.RAP002.DB 

Status: Definitief | Versiedatum: 22 juli 2016  9 / 12 

4 Onderzoek sectorale aspecten 

Zoals al aangegeven ziet de afwijking van het inpassingsplan op het gebruik en 

bouwmogelijkheden, ten behoeve van een kunstwerk met toeleidende weg.  Daar waar in 

dit hoofdstuk wordt gesproken over ‘de voorgenomen ontwikkeling’ gaat het dus enkel om 

de beoordeling van die specifieke afwijking. Alleen de relevante aspecten worden in dit 

hoofdstuk inhoudelijk behandeld. Aspecten die niet relevant zijn, worden, om volledig te 

zijn, alleen genoemd. 

4.1 Bodem en grondwater 

In het kader van een functiewijziging van de bodem, die met de omgevingsvergunning voor 

het afwijkingen van het inpassingsplan wordt beoogd, moet worden beoordeeld of de 

bodem (inclusief het grondwater) geschikt is voor de nieuwe functie.   

In dit geval verandert de functie van berm naar verkeer en daarbij horende voorzieningen.  

Omdat de gronden in het inpassingsplan voor wat betreft het bodemaspect geschikt zijn 

bevonden voor de bestemming ‘Berm’, zijn ze in beginsel (zeker) ook geschikt voor de 

bestemming ‘Verkeer’, die minder zware eisen stelt aan de bodemkwaliteit. 

Bij de voorbereiding van het inpassingsplan zijn bodemonderzoeken uitgevoerd, waaruit 

blijkt dat de locatie van de geplande brug als onverdacht wordt beschouwd.  

 

Conclusie: 

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

4.2 Ecologie 

Soortenbescherming 

Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen dient vooraf te worden 

beoordeeld of sprake is van mogelijke nadelige effecten voor beschermde inheemse 

planten- en/of diersoorten.  

Voor de aanleg van het tracé van de Buitenring is, in het kader van de Flora- en faunawet, in 

2014 een besluit afgegeven door het bevoegd gezag (kenmerk FF/75C/2012/0328B, 24 juni 

2014). Toetsing van effecten op streng beschermde soorten flora- en fauna binnen en in de 

omgeving van het tracé ligt hieraan ten grondslag. Vanwege het tijdsverloop sindsdien is 

een nieuwe quick scan1 uitgevoerd naar mogelijk voorkomende soorten.  

Binnen de onderzoekslocatie zijn geen bomen aanwezig, maar een vegetatie met grassen, 

kruiden en beperkt houtige struiken. Dit betekent dat de onderzoekslocatie beperkt 

geschikt is voor broedvogels. De vegetatie biedt wel broedmogelijkheden voor enkele 

algemene niet jaarrond beschermde soorten. Voor overige streng beschermde soorten is 

op de locatie geen geschikt habitat aanwezig. Voor de binnen de onderzoekslocatie te 

verwachten soorten geldt dat er voldoende alternatieve broedmogelijkheden in de 

omgeving aanwezig zijn. Om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen, dienen 

de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaats te vinden en/of te starten.  Indien 

werkzaamheden in het broedseizoen starten, dient de locatie kort voor aanvang van de 

werkzaamheden door een ecoloog te worden vrijgegeven. 

 

                                                           
1
 Aveco de Bondt, 16 juni 2016 
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Gebiedsbescherming 

De Natuurbeschermingswet 1998 biedt bescherming aan bepaalde natuurgebieden, 

waaronder Natura2000-gebieden en natuurmonumenten. Gebieden binnen het Nederlands 

NatuurNetwerk (vm Ecologische Hoofdstructuur) worden planologisch beschermd mede op 

basis van provinciaal beleid. 

Het plangebied zelf heeft geen status in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 

(Natura2000-gebied (Vogel- of Habitatrichtlijngebieden). Wel zijn dergelijke beschermde 

gebieden aanwezig in de omgeving, waaronder de Brunssummerheide.  

De gewijzigde situering van de brug heeft geen gevolgen voor deze gebieden. Er treedt 

immers geen verandering op in de omvang en soort verkeersstromen en dus zorgt het 

voornemen niet voor andere of grotere effecten dan al in het inpassingsplan zijn voorzien 

en onderbouwd (waaronder geluid en stikstofdepositie) 

 

Conclusie: 

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  

4.3 Archeologie 

In het inpassingsplan is voor archeologisch waardevolle gebieden een dubbelbestemming 

‘Waarde – Archeologie’ op de verbeelding opgenomen. Ter hoogte van de locatie van de 

brug geldt geen dubbelbestemming. Uitgangspunt is daarom dat het geen archeologische 

waarden worden verwacht. Archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk. 

 

Conclusie: 

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  

4.4 Luchtkwaliteit 

De voorgenomen aanleg van een brug zorgt niet voor een verandering in aard en omvang 

van de verkeersstromen en dus evenmin van een verandering in de concentraties 

verontreinigende stoffen in de lucht. Het aspect luchtkwaliteit is in dit kader niet relevant 

en wordt niet nader onderzocht of beschreven.  

4.5 Externe veiligheid 

In de directe nabijheid van de geplande brug liggen verschillende leidingen (gas, water en 

riolering). De brugpijlers worden aangelegd buiten de dubbelbestemmingen die voor deze 

leidingen in het inpassingsplan zijn opgenomen. Het externe veiligheidsaspect is voor het 

overige in het kader van het inpassingsplan afgewogen.  

4.6 Water 

Als gevolg van het verschuiven van de locatie voor de brug, treedt er geen verandering op 

in de omvang van de verhardingen ter plaatse, dan wel de wijze van afvoer van 

hemelwater. 

Het aspect water vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  
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4.7 Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling, te weten het plaatsen van de geplande Gaiabrug en 

toeleidende weg, leidt niet tot andere of grotere effecten dan in het inpassingsplan al zijn 

onderzocht en onderbouwd.  
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5 Uitvoerbaarheid 

5.1 Financiële en economische uitvoerbaarheid 

5.1.1 Kostenverhaal 

De aanvraag om een omgevingsvergunning (voor het afwijken van het bestemmingsplan) 

voorziet niet in de realisering van bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1van het Bro. 

Een exploitatieplan of –overeenkomst is niet aan de orde.  

5.1.2 Economische uitvoerbaarheid 

Artikel 3.1.6 Bro bepaalt dat de economische uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan en 

een omgevingsvergunning moet worden onderzocht. In dit geval levert het onderzoek het 

volgende op.  

De Provincie Limburg (als initiatiefnemer) is gezamenlijk met de regio Parkstad Limburg en 

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voormalig: Verkeer en Waterstaat) 

verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling van de aanleg van de Buitenring. In dit 

kader zijn verschillende afspraken vastgelegd en budgetten gereserveerd. De kosten voor 

de aanleg van de Buitenring, inclusief de daarbij horende voorzieningen zijn gegarandeerd.  

De kosten voor de aanleg van de brug zijn onderdeel van het project. De verplaatsing 

verandert hier niets aan. 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het ontwerp van de omgevingsvergunning wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd en 

in die periode kan een ieder hierop een zienswijze indienen. Verder wordt vooroverleg 

gepleegd met de betrokken overheidsorganen en adviseurs op basis van het Besluit 

ruimtelijke ordening.



 

 

Bijlagen
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Bijlage 1 Ontwerp kunstwerk 
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Bijlage 2 Quick-scan Flora en Fauna 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memo 

Ter attentie van Combinatie Buitenring 

t.a.v. Aniko Neven 

 

Datum 16 juni 2016 

Auteur T.F. Kroon. Adviseur ecologie 

Onderwerp Quickscan flora en fauna gaiabrug Gracht (KW235) 
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Aanleiding 

In het kader van het project ‘Buitenring Parkstad Limburg’ zal ter hoogte van Gracht een brug 

worden geplaatst (afbeelding 1). Doordat een deel van de brug wordt gerealiseerd binnen de 

bestemming ‘Berm’, dient een aanvullende ruimtelijke onderbouwing plaats te vinden. Eén van 

de onderdelen hierbij betreft een toetsing van de ingreep aan de verbodsbepalingen uit de Flora- 

en faunawet. In onderhavige memo is deze toetsing, een quickscan flora en fauna opgenomen.  

 

 

Afbeelding 1: Globale gedeeltelijk ligging van KW235 binnen de bestemming ‘Berm’ (cirkel). 

 

Voor de aanleg van het tracé van de Buitenring is, in het kader van de Flora- en faunawet, in 

2014 een besluit afgegeven door het bevoegd gezag (kenmerk FF/75C/2012/0328B, 24 juni 2014). 

Toetsing van effecten op streng beschermde soorten flora- en fauna binnen en in de omgeving 

van het tracé ligt hieraan ten grondslag. 

 

Verspreiding flora- en faunasoorten 

Binnen de onderzoekslocatie zijn geen bomen. De locatie kenmerkt zich door een vegetatie met 

grassen, kruiden en beperkt houtige struiken(afbeelding 2). De onderzoekslocatie is beperkt 

geschikt voor broedvogels. De vegetatie biedt wel broedmogelijkheden voor enkele algemene 

niet jaarrond beschermde soorten. Voor overige streng beschermde soorten is op de locatie geen 

geschikt habitat aanwezig.  
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Afbeelding 2: Indruk huidige situatie berm (foto: Aveco de Bondt, 1 juni 2016). 

 
 
Samenvatting soortverspreiding projectlocatie 

Onderstaand is een samenvatting weergegeven van de (mogelijk) te verwachten soorten en 

bijhorende leefgebiedsfunctie. 

 

Tabel l. Overzicht soorten (tabel 2/3 Ffwet) binnen de projectlocatie 

Soort(groep) Geschikt habitat 
Waargenomen / te 

verwachten soorten  
Functie 

Tabel 2/3 soort 

Ffwet 

Broedvogels ja algemene soorten  nestlocatie ja 

Grondgebonden 

Zoogdieren 
ja algemene soorten leefgebied nee 

Vleermuizen nee - - - 

Reptielen nee - - - 

Amfibieën nee - - - 

Vissen nee - - - 

Vaatplanten nee algemene soorten groeiplaats nee 

Overige soorten nee nee - - 

 

 

EFFECTEN INGREEP EN MITIGERENDE MAATREGELEN 

 

Broedvogels 

Alle soorten broedvogels vallen in het kader van de Flora- en faunawet onder de meest strenge 

beschermingscategorie (Tabel 3 Flora- en faunawet). Geen enkel broedgeval mag gedurende het 

broedseizoen worden verstoord. Artikel 11 van de Flora- en faunawet is hierbij van toepassing: 

 

“Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van 

dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te 

halen, weg te nemen of te verstoren.” 
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Voor het broedseizoen wordt doorgaans de periode 15 maart tot 1 augustus aangehouden. Deze 

periode ligt echter niet vast aangezien de aanvang en het verloop van het broedseizoen per soort 

verschilt en sterk afhankelijk is van (een combinatie van) externe factoren zoals de 

dagtemperatuur, het weer en het voedselaanbod. 

 

Voor de binnen de onderzoekslocatie te verwachten soorten geldt dat er voldoende alternatieve 

broedmogelijkheden in de omgeving aanwezig zijn. Voor alle te verwachten soorten broedvogels 

op de onderzoekslocatie geldt dat, om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen, 

werkzaamheden buiten het eerder genoemde broedseizoen dienen plaats te vinden en/of te 

starten. 

 

Indien werkzaamheden in het broedseizoen starten, dient de locatie kort voor aanvang van de 

werkzaamheden door een ecoloog vrijgegeven te worden. 

 

 




