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Aanleiding
Naar aanleiding van de ervaring met veel voorkomende fouten bij Quickscans soorten
(oriënterende ecologische onderzoeken) en vervolgonderzoeken, heeft Team Natuur van
Specialisme en Advies van OD NHN voor initiatiefnemers deze lijst opgesteld van veelvoorkomende
fouten en hoe die te voorkomen zijn. Door deze fouten vroegtijdig te voorkomen, hopen wij dat het
proces van de beoordeling sneller kan verlopen. De gemeenten kunnen deze lijst meegeven aan
initiatiefnemers bij plannen die een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan of
bestemmingsplanwijziging nodig maken. Ook indien er verbouwd gaat worden (werken aan het
dak, de schoorsteen, de gevel/kozijnen/betimmering, ook indien vergunningsvrij), is meestal een
quickscan soorten noodzakelijk. Reden? De gebouw-bewonende soorten, zoals vleermuizen en
vogels. Ook indien binnen de invloedsfeer struiken of bomen staan, is meestal een quickscan
soorten noodzakelijk, wegens de vleermuizen, vogels of kleine marterachtigen die ervan
afhankelijk kunnen zijn.
Veel voorkomende fouten:
- Onderzoeksgebied te klein: het onderzoeksgebied omvat slechts het plangebied, terwijl binnen de
invloedsfeer van het plan (bouw en gebruik) beschermde soorten kunnen voorkomen. Voorbeeld:
struiken naast het perceel waar gebouwd gaat worden.
- Alle hoekjes en gaatjes meegenomen?: het onderzoeksrapport sluit onvoldoende uit dat er
gebouw-bewonende soorten zoals bijvoorbeeld vleermuizen, gierzwaluw en huismus hun jaarrond
beschermde nesten kunnen hebben. Bijvoorbeeld: er is niet besproken dat er betimmering,
boeiboorden, luiken of daklijsten aanwezig zijn, of er is niet of onvoldoende onderbouwd
aangegeven dat hier geen verblijfsmogelijkheden kunnen zijn voor de besproken soorten.
Duidelijke foto’s ontbreken vaak.
- Categorie 5–soorten: het onderzoeksrapport sluit onvoldoende uit dat er gebouw-bewonende
soorten zoals boerenzwaluw en huiszwaluw, en spreeuw hun mogelijk jaarrond beschermde nesten
kunnen hebben. Er is geen rekenschap van gegeven dat dit categorie 5-soorten zijn en dat dat
betekent dat er moet worden gekeken naar ecologische omstandigheden en zwaarwegende feiten.
Of er is onvoldoende aangetoond dat er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn in de omgeving
(vervangende nestel-mogelijkheden in naburige daken/schuren/boerderijen).
- Verlichting, geluid en stof: er is onvoldoende besproken wat verlichting, geluid of stofvorming
(ook bij een interne verbouwing, bijv. aan het dak) voor effecten kan hebben op beschermde
soorten (bijv. vleermuizen).
- Holten, schors, scheuren in bomen?: Er is onvoldoende aangetoond dat er geen holten, schors,
scheuren in bomen aanwezig zijn, waar vleermuizen of vogels in aanwezig kunnen zijn/hun
verblijfplaats kunnen hebben.
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- Kleine marterachtigen vergeten?: onvoldoende is onderbouwd dat het plangebied en de omgeving
die binnen de invloedsfeer van het plan valt niet van relevant belang kunnen zijn voor kleine
marterachtigen. Onderzoek naar schuurtjes, ondergroei en houtstapels e.d. zijn van belang hierbij.
- Rugstreeppad vergeten?: onvoldoende is onderbouwd dat het plangebied en de omgeving die
binnen de invloedsfeer van het plan valt niet van relevant belang kunnen zijn voor rugstreeppad.
Rugstreeppad is een soort die erom bekend staat dat hij op braakliggend terrein en vergraafbaar
zand afkomt. Door werkzaamheden ontstaan veelal juist goede leefklimaat voor rugstreeppad.
- Sperwer e.a. roofvogels, uilen vergeten?: onvoldoende is onderbouwd dat in heesters, hagen en
coniferen e.d. en andere bomen die in het plangebied en de omgeving staan die binnen de
invloedsfeer van het plan valt, geen rust- en/of verblijfplaatsen van sperwer e.a. roofvogels, uilen
aanwezig zijn.
Disclaimer:
Dit document is gebaseerd op de inzichten die verkregen zijn na het beoordelen van vele quickscan soorten en
vervolgonderzoeken soorten. Deze inzichten kunnen onderhevig zijn aan veranderingen (andere algemene
opvattingen, protocollen, jurisprudentie e.d.).
U kunt aan dit document geen rechten ontlenen.
Deze aanwijzingen betreffen niet (per se) het (laatste) standpunt van het bevoegd gezag Wnb (Gedeputeerde
Staten van de provincie NH).
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