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artikel 75, lid 5 en lid 6, onderdeel c

Geachte heer Bekhuis,
Naar aanleiding van uw verzoek van 9 februari 2010 en de aanvullingen hierop van
23 maart 2010, 29 maart 2010, 1 april 2010, 27 april 2010 en 28 april 2010, geregistreerd
onder aanvraagnummer FF/75C/2010/0059, om een ontheffing als bedoeld in artikel 75
van de Flora- en faunawet te krijgen, deel ik u het volgende mee.
Hierbij ontvangt u de ontheffing die u heeft aangevraagd, van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het beschadigen,
vernielen of verstoren van holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de das, waterspitsmuis, heikikker, kamsalamander, poelkikker, ringslang en de
grote modderkruiper.

Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen
Laan van NOI 131
Postadres: Postbus 19530
2500 CM Den Haag
Telefoon: 0800 - 22 333 22
Fax: (070) - 37 86 139
Web: www.minlnv.nl/loket

De aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project “Tijdelijke Natuur
Bedrijvenpark Twente Noord” gelegen in de gemeente Almelo. Het project bestaat uit de
realisatie van een industrieterrein over 10 jaar. Tot en met 2019 zal het plangebied bouwen woonrijp gemaakt worden. Ontheffing wordt gevraagd van de verbodsbepalingen
genoemd in artikel 8 van de Flora- en faunawet voor wat betreft exemplaren van het drijvende waterweegbree en het kruipend moerrasscherm, alsmede van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9, 11, 12 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet voor wat
betreft exemplaren van de boommarter, das, waterspitsmuis, buizerd, adder, boomkikker,
gladde slang, hazelworm, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, ringslang,
rugstreeppad, zandhagedis, grote modderkruiper en de gevlekte witsnuitlibel, voor de
periode van 1 november 2010 tot en met 1 november 2020.
Beleidslijn Tijdelijke Natuur
In de praktijk blijkt dat grondeigenaren, bouwers en projectontwikkelaars het niet aandurven om tijdelijke natuurontwikkeling op hun terreinen toe te staan. Ondanks dat de
meeste soorten die van tijdelijke natuur profiteren niet beschermd zijn proberen grondeigenaren en projectontwikkelaars tot op heden dergelijke natuur toch buiten de deur te
houden vanwege het risico dat zich ook beschermde soorten vestigen. Voor het verwijderen van beschermde soorten is ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet vereist.
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Beschermde soorten kunnen (indien hier geen rekening mee is gehouden) daarom bouwplannen tenminste ophouden, hetgeen extra kosten met zich mee brengt. Vaak zouden in
dat geval de bouwplannen moeten worden gewijzigd en worden compenserende maatregelen voorgeschreven. In een enkel geval kan een project zelfs geen doorgang vinden.
Daarom wordt gepoogd om dergelijke natuur weg te houden. Het ontstaan van nieuwe
natuur wordt zodoende tegen gegaan, wat niet de bedoeling is geweest van de wetgever
(ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit heeft daarom het concept beleidslijn Tijdelijke Natuur opgesteld. In deze concept beleidslijn worden de mogelijkheden verkend om binnen de bestaande wettelijke kaders tijdelijke natuur een kans te geven zich te ontwikkelen en de
mogelijkheid te bieden dergelijke natuur ook weer te ruimen, wanneer het betreffende
terrein zijn uiteindelijke definitieve bestemming krijgt.
Wat wordt onder tijdelijke natuur verstaan: natuur op terreinen die een andere bestemming hebben dan natuur. Deze bestemming ligt vast, maar is nog niet gerealiseerd en er
vindt tussen het vaststellen van de bestemming en de daadwerkelijke realisatie van de
bestemming spontane of geleidelijke natuurontwikkeling plaats. Tijdelijke natuur is met
name van belang voor pionierssoorten en vroege soorten, die afhankelijk zijn van dynamiek in het landschap en die in een volgend stadium van natuurlijke successie vanzelf
verdwijnen. Tijdelijke natuur kan permanente winst zijn. Soorten kunnen zich in het tijdelijke gebied versterken en van daar uit nieuwe terreinen bezetten.
Overwegingen
Wettelijk kader
Beschermde soorten
Het drijvende waterweegbree en het kruipend moerrasscherm zijn beschermde inheemse
plantensoorten als bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Flora- en faunawet en zijn tevens
opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. De boommarter, das en de waterspitsmuis zijn beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder a,
van de Flora- en faunawet en zijn tevens opgenomen in bijlage 1, behorende bij het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten1. Vogels zijn beschermde inheemse
diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b, van de Flora- en faunawet. Voor vogels
wordt alleen ontheffing verleend indien het nest valt onder de bescherming van artikel 11
van de Flora- en faunawet. Hieronder zal dit nader worden toegelicht. De adder, boomkikker, gladde slang, hazelworm, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, ringslang, rugstreeppad en de zandhagedis zijn beschermde inheemse diersoorten als bedoeld
in artikel 4, lid 1, onder c, van de Flora- en faunawet. De boomkikker, gladde slang, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad en de zandhagedis zijn tevens opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van
communautair belang die strikt moeten worden beschermd. De adder, hazelworm en de
ringslang zijn tevens opgenomen in bijlage 1, behorende bij het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten1 .

1

Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Stb. 2000, 525), laatstelijk gewijzigd bij Stb.2007, 253.
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De grote modderkruiper is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, lid
1, onder d, van de Flora- en faunawet en is tevens opgenomen in bijlage 1, behorende bij
het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten1. De gevlekte witsnuitlibel is
een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, lid 2, van de Flora- en faunawet en is tevens opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd.
Verbodsbepalingen
Op grond van artikel 8 van de Flora- en faunawet is het verboden om beschermde inheemse plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te
verwijderen.
Op grond van de artikelen 9, 11, 12 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet is het onder
meer verboden om beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse diersoorten te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren; eieren van beschermde inheemse diersoorten te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te
verstoren; te vervoeren en onder zich te hebben.
Vaste rust- en verblijfplaats
Tot vaste rust- en verblijfplaatsen als bedoeld in artikel 11 van de Flora- en faunawet worden locaties gerekend waarin zich kraamkolonies, paarverblijven, overwinteringsplaatsen
en verblijven van groepen mannetjes bevinden, afhankelijk van de soort. Belangrijke migratieroutes en foerageergebieden die van belang zijn voor de instandhouding van een
vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijvoorbeeld burchten) of
standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een
soort op populatieniveau of per exemplaar hieronder.
Afwijzing artikelen 9 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet
U heeft ontheffing aangevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9 en
13, lid 1, van de Flora- en faunawet, voor wat betreft het doden en/of verwonden, het
vangen en verplaatsen en het vervoeren van beschermde inheemse diersoorten. Gelet op
de zorgplicht, genoemd in artikel 2 van de Flora- en faunawet wordt echter geen ontheffing verleend voor het doden en/of verwonden van beschermde inheemse diersoorten.
Eventueel aanwezige exemplaren van beschermde inheemse diersoorten dienen te worden weggevangen en uitgezet in (indien mogelijk: nabijgelegen) geschikt habitat. Om dit
uit te kunnen voeren dient vóóraf geïnventariseerd te worden welke soorten aanwezig
zijn in het plangebied. Het doden en verwonden van exemplaren wordt hiermee zoveel
mogelijk voorkomen. Het wegvangen en uitzetten van beschermde diersoorten met het
doel deze te beschermen tegen het doden en/of verwonden wordt niet beschouwd als
een overtreding van de artikelen 9 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet. Ontheffing van
de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 9 en 13, lid 1, van de Flora- en faunawet is
daarom niet aan de orde.
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Afwijzing artikel 12 van de Flora- en faunawet
U heeft ontheffing aangevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 12 van de
Flora- en faunawet voor wat betreft het zoeken, rapen, beschadigen en vernielen van eieren van beschermde inheemse diersoorten. Indien er gewerkt wordt buiten de kwetsbare
perioden van de beschermde inheemse diersoorten is ontheffing van artikel 12 van de
Flora- en faunawet niet aan de orde.
Afwijzing planten
U heeft ontheffing aangevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 8 van de
Flora- en faunawet voor wat betreft exemplaren van het drijvende waterweegbree en het
kruipend moerasscherm. Het drijvende waterweegbree en het kruipend moerasscherm
zijn niet in het plangebied aangetroffen. De soorten hebben een voorkeur voor pioniersituaties. Echter, de soorten zijn slechte verspreiders en de standplaatsfactoren in het plangebied voldoen niet aan de gewenste ecologische eisen, zoals voedselarm of hooguit
matig voedselrijk water. Er wordt verwacht dat de soorten zich niet binnen 10 jaar in het
plangebied zullen gaan vestigen. Voor deze soorten wordt dan ook geen ontheffing verleend.
Afwijzing boommarter
U heeft ontheffing aangevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de
Flora- en faunawet voor wat betreft exemplaren van de boommarter. De boommarter is
niet in het plangebied aangetroffen. Het plangebied en de directe omgeving bieden niet
het juiste biotoop voor de boommarter. Er wordt verwacht dat de boommarter zich niet
binnen 10 jaar zal gaan vestigen in het plangebied. Voor deze soort wordt dan ook geen
ontheffing verleend.
Afwijzing adder, boomkikker, gladde slang, hazelworm, knoflookpad, rugstreeppad en
zandhagedis
De adder, boomkikker, gladde slang, hazelworm, knoflookpad, rugstreeppad en de zandhagedis zijn niet in het plangebied aangetroffen. In het plangebied worden retentievijvers
aangelegd. Door de aanleg van retentievijvers wordt het plangebied voor herptetofauna
geschikter.
Op ongeveer 7 kilometer van het plangebied ligt het natuurgebied ‘Engbertsdijkvenen’.
De dichtstbijzijnde adderpopulatie bevindt zich in dit natuurgebied. Voor de adder is een
kolonisatieafstand van 1 tot en met 3 kilometer aannemelijk. Dit betekent dat de kans op
kolonisatie in het plangebied niet aannemelijk wordt geacht. Tevens is het biotoop in het
plangebied ongeschikt. Er wordt verwacht dat de soort zich niet binnen 10 jaar vestigt in
het plangebied.
Ook de boomkikker komt in het natuurgebied voor, maar is daar wel zeldzaam. Over het
algemeen is de soort plaatsgetrouw en heeft het de voorkeur voor bos en struweel. Gezien het landschap en de barrières wordt niet verwacht dat de soort zich binnen 10 jaar in
het plangebied vestigt.
De gladde slang komt voor in het natuurgebied ‘Engbertsdijkvenen’. De soort is honkvast
en weinig mobiel. Daarnaast is het biotoop in het plangebied ongeschikt. Er wordt niet
verwacht dat de soort zich binnen 10 jaar vestigt in het plangebied. In de omgeving van
het plangebied komt de hazelworm voor.
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De hazelworm is voornamelijk gebonden aan bossen en kleinschalige landschappen met
bosranden. Gezien het biotoop in het plangebied wordt niet verwacht dat de soort zich
binnen 10 jaar in het plangebied vestigt.
De knoflookpad is bekend tussen Wierden en Enter. Daarnaast is de soort in 2008 weer
herontdekt in Denekamp. Kolonisatie van nieuwe poelen door knoflookpadden treedt niet
vaak op en gaat langzaam. Het plangebied voldoet niet aan de eisen die de soort stelt.
Tevens zijn er vele barrières (wegen en dergelijke) die de soort moeilijk kan overbruggen.
Gezien het beperkte vermogen tot verspreiden van de soort, het soort type landschap en
de barrières wordt niet verwacht dat de soort zich binnen 10 jaar vestigt in het plangebied.
De dichtstbijzijnde locaties met rugstreeppadden zijn te vinden op de grens met Duitsland
in het noordoosten en zuidoosten van Twente. Ondanks dat de soort bij uitstek kan profiteren van het concept tijdelijke natuur is de afstand van de bekende locaties tot aan het
plangebied te groot. De verwachting is daarom dat de soort zich niet binnen 10 jaar in het
plangebied vestigt.
Buiten de duingebieden komt de zandhagedis voornamelijk voor op droge heideterreinen. De dichtstbijzijnde locatie waar de soort voorkomt, betreft het natuurgebied ‘Engbertsdijkvenen’. In dit veengebied met heideterreinen en vennen is de soort zeldzaam. Het
biotoop in het plangebied wordt voor de soort ongeschikt geacht. Er wordt niet verwacht
wordt dat de soort zich binnen 10 jaar vestigt in het plangebied.
Voor de adder, boomkikker, gladde slang, hazelworm, knoflookpad, rugstreeppad en de
zandhagedis wordt wegens bovenstaande redenen dan ook geen ontheffing verleend.
Afwijzing gevlekte witsnuitlibel
U heeft ontheffing aangevraagd van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de
Flora- en faunawet voor wat betreft exemplaren van de gevlekte witsnuitlibel. De gevlekte
witsnuitlibel is niet in het plangebied aangetroffen. De soort komt voor in laagveengebieden en matig voedselarme vennen. Dit biotoop is niet aanwezig en de kans is zeer klein
dat dit zal ontstaan binnen de komende 10 jaar. Voor de gevlekte witsnuitlibel is het niet
te verwachten dat deze zal voorkomen in het plangebied binnen de komende 10 jaar.
Voor deze soort wordt dan ook geen ontheffing verleend.
Functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaats
De verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet worden enkel
overtreden wanneer de door dit artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun
specifieke functie niet meer naar behoren kunnen vervullen. De functionaliteit van deze
beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen gaat door het uitvoeren van de werkzaamheden achteruit of wordt (volledig) aangetast. De vaste rust- en verblijfplaats kan hierdoor
niet meer dezelfde functie aan de beschermde dier- of plantensoort bieden als voorheen.
Onder bepaalde omstandigheden kan het zelfs zo zijn dat aantasting van een - op zich zelf
niet beschermd - gebied deze functionaliteit van de beschermde vaste rust- en verblijfplaats aantast en derhalve leidt tot overtreding van de verbodsbepalingen genoemd in
artikel 11 van de Flora- en faunawet.
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Afwijzing buizerd
Het nest van een vogel is de plaats of ruimte die een vogel gebruikt voor het leggen en
uitbroeden van de eieren en, voor zover het geen nestvlieders betreft, het grootbrengen
van de jongen. In de context van artikel 11 van de Flora- en faunawet moet onder nest
ook de inhoud en de functionele omgeving daarvan, voor zover het broedsucces van vogels daarvan afhankelijk is, worden begrepen. Daartoe zijn alle activiteiten begrepen die
het broedsucces negatief beïnvloeden of teniet doen. Artikel 11 van de Flora- en faunawet
is gedurende het broedseizoen van toepassing op alle in gebruik zijnde nesten van vogels.
De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat een nieuw nest
te maken en gebruiken hun nest niet als vaste rust- of verblijfplaats. Dergelijke nesten
voor eenmalig gebruik genieten buiten het broedseizoen niet de bescherming van artikel
11 van de Flora- en faunawet.
Nesten van de buizerd vallen onder de definitie van het begrip nesten in artikel 11 van de
Flora- en faunawet. Dit type valt ook buiten het broedseizoen onder de definitie van ‘vaste
rust- of verblijfplaatsen’ in artikel 11 van de Flora- en faunawet. Deze nesten zijn daarom,
voor zover ze niet permanent verlaten zijn, jaarrond beschermd.
De buizerd is aangetroffen in een houtwal op het aangrenzende terrein ten noordoosten
van het plangebied. De buizerd foerageert zeer waarschijnlijk in het plangebied. Door de
tijdelijke natuur wordt het gebied steeds geschikter voor de buizerd om te foerageren.
Foerageerplaatsen zijn enkel ontheffingsplichtig indien zij van groot belang zijn voor de
functionaliteit van de verblijfplaatsen van de betreffende soort, doordat er onvoldoende
alternatieven voorhanden zijn. Het foerageergebied van de soort neemt mogelijk af door
het bouwrijp maken van het plangebied. Voor de buizerd is echter voor het naastgelegen
project “Bedrijvenpark Twente Noord” in 2008 al ontheffing met kenmerk
FF/75C/2008/0252 verleend voor het verdwijnen van een nestlocatie van de soort. Hierbij is
rekening gehouden met cumulatieve effecten betreffende dit project. Ter compensatie
van het verlies van leefgebied zullen er bij aanleg van de landschappelijke groenstructuur
op de noordrand van het plangebied uit de ontheffing met kenmerk FF/75C/2008/0252
nieuwe bomen en/of boomgroepen aangeplant worden als nieuwe (potentiële) nestlocaties. Er zullen 7 zwarte elzen (de nestvoorkeursboom van de buizerd in cultuurlandschap)
worden opgenomen in de groenstructuur. Een ontheffing voor de buizerd is in het kader
van dit project daarom niet meer aan de orde.
Ontheffing
Op grond van artikel 75, lid 5, van de Flora- en faunawet worden ontheffingen slechts
verleend wanneer er geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. Op grond van artikel 75, lid 6, aanhef en onder c, wordt in het geval
van soorten die zijn opgenomen op bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn en van soorten
die bij algemene maatregel van bestuur2 zijn aangewezen ontheffing slechts verleend
wanneer er, naast de voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat
van instandhouding van de soort, geen andere bevredigende oplossing bestaat en met
het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, belangen.

2
Bijlage I bij het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Stb. 2000, 525), laatstelijk
gewijzigd bij Stb.2007, 253.
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In artikel 2, lid 3, onder b, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten1
worden ten aanzien van soorten die zijn opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn
en van soorten die bij algemene maatregel van bestuur2 zijn aangewezen als andere belangen als bedoeld in artikel 75, lid 53, onder c, van de Flora- en faunawet, onder andere
aangewezen de bescherming van flora en fauna. De ontheffing wordt tevens verleend ten
behoeve van onderzoek, zoals genoemd in artikel 75, lid 6, aanhef en onder a, van de
Flora- en faunawet.
Instandhouding van de soorten
Zoogdieren
De das en de waterspitsmuis zijn niet in het plangebied aangetroffen. Door de ontwikkeling van de tijdelijke natuur in het plangebied is het dan ook mogelijk dat deze soorten
zich kunnen gaan vestigen in het plangebied.
Ten westen van het plangebied ligt het bos- en recreatiegebied ‘Het Lageveld’. Het is mogelijk dat de das in dit gebied voorkomt of dat de das zich binnen 10 jaar daar gaat vestigen. Gezien de afstand van het bos- en recreatiegebied ‘Het Lageveld’ ten opzichte van
het plangebied wordt het plangebied in de huidige situatie waarschijnlijk al gebruikt door
de das als foerageergebied. Indien dit nu niet het geval is, is het goed mogelijk dat het
plangebied binnen 10 jaar alsnog gebruikt gaat worden als foerageergebied. Vestiging in
het plangebied zelf wordt binnen 10 jaar niet aannemelijk geacht. De das zoekt over het
algemeen meer beschutting op voor zijn burcht in het bos of een bosrand. Het huidige
plangebied bevat te weinig beschutting.
De waterspitsmuis komt in de streek Twente voor. Het betreft een lastig te inventariseren
soort, waardoor de verspreiding lastig te bepalen is. Het plangebied is redelijk geschikt en
kan op korte termijn geschikter worden voor de soort. Binnen 10 jaar is het goed mogelijk
dat de soort zich kan gaan vestigen binnen het plangebied. Het concept ‘tijdelijke natuur’
zal succesvol zijn als soorten daadwerkelijk de kans krijgen om zowel het gebied te koloniseren, als vanuit het gebied nieuwe gebieden te koloniseren. Daarom is het van belang
dat maatregelen die ertoe leiden dat:
•
de kans op kolonisatie van het gebied, door de soorten waarvoor ontheffing
wordt verleend, wordt verkleind;
•
de kans op verspreiding vanuit het plangebied naar de omgeving, van de soorten
waarvoor ontheffing wordt verleend, wordt verkleind;
zoveel mogelijk achterwege worden gelaten vanaf het begin van de ontheffingsperiode
tot het moment van ingebruikname van het gebied. Vóórafgaand aan het in gebruik nemen van het terrein dienen een aantal mitigerende maatregelen te worden genomen, die
alle voortvloeien uit de zorgplicht, zoals genoemd in artikel 2 van de Flora- en faunawet.
Het uitvoeren van de werkzaamheden in de kwetsbare perioden van eventueel voorkomende soorten dienen te worden vermeden. Daarnaast dienen eventueel aanwezige
exemplaren te worden weggevangen en uitgezet in (indien mogelijk: nabijgelegen) geschikte habitat. Om deze maatregelen te kunnen uitvoeren dient vóóraf geïnventariseerd
te worden welke soorten aanwezig zijn in het plangebied.

3

Omdat dit Besluit nog niet is aangepast aan de wijziging van de Flora- en faunawet van 7 april 2006 wordt hier
nog over andere belangen als bedoeld in artikel 75, lid 5, onderdeel c geschreven, terwijl hiermee lid 6 wordt
bedoeld.
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De gunstige staat van instandhouding van de das en de waterspitsmuis komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorwaarden.
Herpetofauna
De heikikker, kamsalamander, poelkikker en de ringslang zijn niet in het plangebied aangetroffen. In het plangebied worden retentievijvers aangelegd. Door de aanleg van retentievijvers wordt het plangebied voor herptetofauna geschikter.
In het natuurgebied ‘Engbertsdijkvenen’ komt de heikikker algemeen voor. Daarnaast is
de soort ook bekend uit de omgeving van Geesteren. Aangezien het plangebied niet aan
de ideale biotoopeisen voldoet, is de kans klein dat de soort binnen 10 jaar in het plangebied zal voorkomen. Echter, hoewel het verspreidingsvermogen van de soort niet zeer
groot is, de dispersieafstanden worden geschat op 1 tot en met 3 kilometer, is het niet uit
te sluiten dat de soort zich binnen 10 jaar in het plangebied kan gaan vestigen.
De kamsalamander komt in de omgeving van het plangebied voor. Door de aanleg van de
retentievijvers is het niet uit te sluiten dat binnen 10 jaar de kamsalamander zich in het
plangebied vestigt.
De poelkikker is in de omgeving aangetroffen. Hierdoor is het mogelijk dat de soort binnen 10 jaar in het plangebied kan voorkomen. In geschikt habitat is de poelkikker een
goede kolonisator. Echter, het plangebied wordt niet als optimaal biotoop geacht, waardoor de kans op kolonisatie klein wordt geacht.
De ringslang is een goede kolonisator. De soort is een goede zwemmer en kan grote afstanden afleggen. Zover bekend komt de soort in Twente alleen voor in het natuurgebied
‘Engbertsdijkvenen’, waar hij zeer zeldzaam is. Hierdoor is de kans dat de soort zich binnen 10 jaar vestigt in het plangebied zeer klein, maar niet onmogelijk. Het biotoop wordt
voor de soort geschikt geacht.
Het concept ‘tijdelijke natuur’ zal succesvol zijn als soorten daadwerkelijk de kans krijgen
om zowel het gebied te koloniseren, als vanuit het gebied nieuwe gebieden te koloniseren. Daarom is het van belang dat maatregelen die ertoe leiden dat:
•
de kans op kolonisatie van het gebied, door de soorten waarvoor ontheffing
wordt verleend, wordt verkleind;
•
de kans op verspreiding vanuit het plangebied naar de omgeving, van de soorten
waarvoor ontheffing wordt verleend, wordt verkleind;
zoveel mogelijk achterwege worden gelaten vanaf het begin van de ontheffingsperiode
tot het moment van ingebruikname van het gebied. Vóórafgaand aan het in gebruik nemen van het terrein dienen een aantal mitigerende maatregelen te worden genomen, die
alle voortvloeien uit de zorgplicht, zoals genoemd in artikel 2 van de Flora- en faunawet.
Het uitvoeren van de werkzaamheden in de kwetsbare perioden van eventueel voorkomende soorten dienen te worden vermeden. Daarnaast dienen eventueel aanwezige
exemplaren te worden weggevangen en uitgezet in (indien mogelijk: nabijgelegen) geschikte habitat. Om deze maatregelen te kunnen uitvoeren dient vóóraf geïnventariseerd
te worden welke soorten aanwezig zijn in het plangebied. De gunstige staat van instandhouding van de heikikker, kamsalamander, poelkikker en de ringslang komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorwaarden.
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Grote modderkruiper
De grote modderkruiper is niet in het plangebied aangetroffen en in de huidige situatie
ook niet te verwachten. Het is echter niet uit te sluiten dat in de komende 10 jaar toch een
zodanige verlanding van de omliggende wateren plaatsvindt, dat deze geschikt worden
voor de grote modderkruiper. Het voorkomen van de grote modderkruiper in de nabije
toekomst is daarom niet uit te sluiten. Voor de grote modderkruiper gelden dezelfde
maatregelen als hierboven genoemd bij de herpetofauna. De gunstige staat van instandhouding van de grote modderkruiper komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de
bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorwaarden.
Andere bevredigende oplossing
Een alternatievenafweging is niet aan de orde. Momenteel komen in het plangebied geen
beschermde soorten voor, afgezien van de buizerd (waarvoor reeds ontheffing met kenmerk FF/75C/2008/0252 is verleend) net buiten het plangebied. Het plangebied van onderhavige aanvraag grenst aan dit gebied met de reeds verleende ontheffing
FF/75C/2008/0252. De terreinen waar nu natuur wordt geweerd kunnen de kans krijgen
geschikt te worden voor pionierssoorten. Hiermee is het voldoende aangetoond dat geen
andere bevredigende oplossing voorhanden is.
Belang van de ingreep
Tijdelijke natuur draagt bij aan de duurzame instandhouding van de inheemse flora en
fauna, het biedt mogelijkheden om de verspreiding van soorten te bevorderen. Met name
pionierssoorten en vroege soorten die afhankelijk zijn van dynamiek in het landschap,
zullen profiteren. In een volgend stadium van natuurlijke successie zullen deze soorten
vanzelf verdwijnen. Tijdelijke natuur kan daarom een permanente winst zijn. Soorten
kunnen zich in het tijdelijke gebied versterken en van daar uit nieuwe terreinen bezetten.
Het belang waarop ontheffing wordt verleend is de bescherming van de flora en fauna.
Gelet op het voorgaande en door het treffen van de in de ontheffing genoemde maatregelen ben ik van oordeel dat het verbeteren van de situatie voor de eerdergenoemde
soorten van een zodanig belang is dat de negatieve effecten op beschermde dier- en plantensoorten die als gevolg van de opruiming van de Tijdelijke natuur van het project zullen
optreden rechtvaardigen.
De ontheffing wordt tevens verleend op grond van het belang "onderzoek". Het project
betreft een pilot om te beoordelen of de Beleidslijn Tijdelijke Natuur en de maatregelen
die in het kader daarvan genomen worden ook werkelijk het gewenste resultaat hebben.
Voor dat doel zijn aan de ontheffing voorschriften betreffende monitoring verbonden.
Overige soorten
De ontheffing geldt voor de soorten die hierboven zijn genoemd. Het is echter mogelijk
dat zich in de toekomst soorten gaan vestigen die niet in deze ontheffing zijn genoemd of
die hierboven zijn afgewezen. Als soorten worden aangetroffen op welke deze ontheffing
geen betrekking heeft moet u deze melden bij Dienst Regelingen. De ontheffing zal dan
worden aangepast.
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Zorgplicht
Voor de soorten waarvoor ik u ontheffing verleen, bent u gehouden aan de in de ontheffing opgenomen voorwaarden. Voor alle soorten echter, geldt de zorgplicht ex artikel 2
van de Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel beschermde als onbeschermde
dier– en plantensoorten, ongeacht vrijstelling of ontheffing. Op grond hiervan dient u
zoveel als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te voorkomen.
Vogels
U dient gedurende de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van
vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen. Voor de in
het plangebied te verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden door werkzaamheden
buiten de broedperiode van aanwezige soorten uit te voeren. Tevens kunnen
voorbereidende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat vogels tot broeden
kunnen komen binnen het plangebied. Ik wijs u erop dat voor het broedseizoen geen
standaardperiode wordt gehanteerd in het kader van de Flora- en faunawet. Van belang is
of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode.
Conclusie
Gelet op het voorgaande verleen ik u ontheffing ex artikel 75 van de Flora- en faunawet.
Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.
De ontheffing en de voorwaarden treft u hierbij aan.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van
deze brief een bezwaarschrift indienen. Stuur het ondertekende bezwaarschrift naar
Dienst Regelingen, afdeling Recht en Rechtsbescherming, postbus 20401, 2500 EK Den
Haag.
Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval het aanvraagnummer FF/75C/2010/0059 en de
datum van de beslissing.
Op onze internetsite www.minlnv.nl/loket/bezwaar vindt u meer belangrijke informatie
over het indienen van een bezwaarschrift.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
voor deze,
de teammanager uitvoering Dienst Regelingen,

B. Kluivingh - Deetman

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT
Naar aanleiding van het verzoek van de heer C. Bekhuis
namens de gemeente Almelo, op 9 februari 2010
en de aanvullingen hierop van 23 maart 2010, 29 maart 2010, 1 april 2010, 27 april 2010 en 28 april 2010
gelet op artikel 75, lid 5 en 6, onderdeel c, van de Flora- en faunawet

Verleent hierbij aan:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Voor het tijdvak van:

Gemeente Almelo
Stadhuisplein 1
7607 EK ALMELO
1 november 2010 tot 1 november 2020

ONTHEFFING
FF/75C/2010/0059
Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet voor zover dit betreft het
beschadigen, vernielen of verstoren van holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de das (Meles meles), waterspitsmuis (Neomys fodiens), heikikker (Rana arvalis), kamsalamander (Triturus cristatus), poelkikker (Rana lessonae), ringslang (Natrix natrix) en de grote modderkruiper
(Misgurnus fossilis).
Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de realisatie van het project
“Tijdelijke Natuur Bedrijvenpark Twente Noord”, gelegen aan de Iepenweg Noord en de Weustenweg
ten noordwesten van de gemeente Almelo, één en ander zoals is weergegeven op de kaarten in de
bijlagen 9 en 10 van het bij de aanvraag gevoegde rapport “Bedrijvenpark Twente Noord, activiteitenplan in het kader van ontheffing Tijdelijke natuur Sector Openbare Ruimte, Stadsbeheer, Ingenieursbureau” van 8 februari 2010.
Aan deze ontheffing zijn de volgende voorwaarden verbonden:
Algemene voorwaarden
1.
De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen verleend.
2.
De ontheffing geldt alleen voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals vermeld in de projectomschrijving voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3.
De gemeente Almelo (hierna te noemen: de ontheffinghouder) dient onverwijld contact op te nemen met Dienst Regelingen indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere
beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in
voorwaarde 1 noodzakelijk zijn.
4.
Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in
opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft daarbij
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
5.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing op de locatie
van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.

Specifieke voorwaarden
6.
Maatregelen die ertoe leiden dat de kans op kolonisatie door de soorten waarvoor ontheffing wordt
verleend, wordt verkleind dienen zoveel mogelijk achterwege te worden gelaten vanaf het begin van
de ontheffingsperiode tot het moment van ingebruikname van het plangebied.
7.
Maatregelen die ertoe leiden dat de kans op verspreiding vanuit het plangebied naar de omgeving,
van de soorten waarvoor ontheffing wordt verleend, wordt verkleind dienen zoveel mogelijk achterwege te worden gelaten vanaf het begin van de ontheffingsperiode tot het moment van ingebruikname van het plangebied.
8.
Vóórafgaand aan het in gebruik nemen van het plangebied dient een inventarisatie te worden uitgevoerd van de eventueel in het gebied voorkomende soorten waarvoor ontheffing is verleend. De methodologie van deze inventarisatie dient afgestemd te zijn op de soorten die redelijkerwijs kunnen
worden verwacht in het gebied, gebaseerd op een biotoopanalyse.
9.
Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de seizoensactiviteiten van de soorten die in het gebied verwacht worden of aangetroffen zijn, om verstoring in de
meest kwetsbare perioden (voortplanting, winterrust) te voorkomen. De geschiktheid van de periode
voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient te worden bepaald door een deskundige1 op het
gebied van de betreffende soorten.
10.
Alle mitigerende maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige1
op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing wordt verleend.
11.
In het kader van de pilot dient te worden gemonitord welke soorten (wettelijk beschermd én niet
wettelijk beschermd) op welke wijze gebruik maken van het terrein. Een tussenrapportage over deze
monitoring dient 5 jaar na dato te worden overgelegd en een eindrapport onmiddellijk na het aflopen van de geldigheidstermijn van deze ontheffing.
Overige voorwaarden
12.
Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan
de voorwaarden.
13.
Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorwaarden is Dienst
Regelingen, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag.
Den Haag, 22 juni 2010

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
voor deze,
de teammanager uitvoering Dienst Regelingen,

B. Kluivingh - Deetman

1

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten
ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van
soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:
op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of
als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk
Groene Bureaus; en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in
Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of - bescherming.
-

