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ACTIVITEITENPLAN ONTHEFFING WNB SOORTEBSCHERMING
Beschrijf hier de gevraagde informatie of verwijs naar de paragrafen in de relevante rapportages
en stuur deze als bijlagen mee bij de aanvraag.
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Algemene informatie

Projectnaam
Projectlocatie
Naam aanvrager

2

Werkzaamheden en planning

2.1
Beschrijving werkzaamheden
Geef een omschrijving van het plan met kaarten waarbij duidelijk is aangegeven wat de huidige
situatie is en wat de toekomstige situatie is. De detaillering dient te zijn afgestemd op de
relevantie voor de effecten op de natuur.
2.2
Werkwijze werkzaamheden
Geef een beschrijving van de werkzaamheden en hoe ze worden uitgevoerd. Detaillering en
informatie dient te zijn afgestemd op de relevantie voor de effecten op de natuur. Beschrijf uw
voorgenomen werkzaamheden daarom zo concreet mogelijk.
2.3
Planning werkzaamheden
Geef een beschrijving van wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd (planning).
Detaillering en informatie dient te zijn afgestemd op de relevantie voor de effecten op de natuur.

3

Verbodsbepalingen

Vul tabel 1 in en beschrijf per soort welke verbodsbepalingen worden overtreden met een
beschrijving hoe en waarom de verbodsbepaling wordt overtreden.
Tabel 1 Soort(en), verbod(en) en belang(en)
Soort

Verbod(en)

Belang

Nederlandse naam
(Latijnse naam)

Artikel …

A

Belang:
A. Artikel …. Wnb: tekst belang

3.1

Plantensoort: Planten plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of
vernielen
Vraagt u aan voor deze handeling? Geef dan aan hoe uw werkzaamheden leiden tot overtreding
van deze verbodsbepaling voor deze soort. Leg daarbij een relatie met uw effectenanalyse.

3.2

Plantensoort: Onder zich hebben of vervoeren van planten of
delen/producten van planten, anders dan voor verkoop
Vraagt u aan voor deze handeling? Geef dan aan hoe uw werkzaamheden leiden tot overtreding
van deze verbodsbepaling voor deze soort. Leg daarbij een relatie met uw effectenanalyse.
3.3
Diersoort: Opzettelijk doden of vangen van het dier
Vraagt u aan voor deze handeling? Geef dan aan hoe uw werkzaamheden leiden tot overtreding
van deze verbodsbepaling voor deze soort. Leg daarbij een relatie met uw effectenanalyse.
3.4

Diersoort: Beschadigen en vernielen of wegnemen van voortplantings- of
rustplaatsen, nesten of eieren van het dier
Vraagt u aan voor deze handeling? Geef dan aan hoe uw werkzaamheden leiden tot overtreding
van deze verbodsbepaling voor deze soort. Leg daarbij een relatie met uw effectenanalyse.
3.5

Diersoort: Verstoren van het dier (niet van toepassing bij vogels als de
verstoring geen invloed heeft op de gsvi)
Vraagt u aan voor deze handeling? Geef dan aan hoe uw werkzaamheden leiden tot overtreding
van deze verbodsbepaling voor deze soort. Leg daarbij een relatie met uw effectenanalyse.
3.6

Diersoort: Onder zich hebben of vervoeren van dieren of delen/producten
van dieren, anders dan voor verkoop
Vraagt u aan voor deze handeling? Geef dan aan hoe uw werkzaamheden leiden tot overtreding
van deze verbodsbepaling voor deze soort. Leg daarbij een relatie met uw effectenanalyse.
3.7
Diersoort: Het uitzetten van dieren of eieren van dieren
Vraagt u aan voor deze handeling? Geef dan aan hoe uw werkzaamheden leiden tot overtreding
van deze verbodsbepaling voor deze soort. Leg daarbij een relatie met uw effectenanalyse.

4

Ecologisch inventarisatie: achtergrond

Beantwoord onderstaande vragen per aangevraagde soort(groep)

4.1
Methode inventarisatie
Kunt u per soort aangeven welke methode en technieken van inventariseren is gebruikt en in
welke periode is geïnventariseerd. Van welke protocollen of kennisdocumenten is gebruik
gemaakt?
4.2
Actualiteit inventarisatiegegevens
Wanneer heeft de inventarisatie plaatsgevonden? In geval van HR-soorten en vogels mag het
veldonderzoek niet ouder zijn dan drie jaar. In overige gevallen geldt een periode van vijf jaar.
4.3
Locatie inventarisatie
Per soort op kaart aangeven welke gebieden geïnventariseerd zijn.
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Ecologisch inventarisatie: resultaten

Beantwoord onderstaande vragen per aangevraagde soort(groep).

5.1
Plantensoort: groeiplaatsen
Welke groeiplaatsen zijn aanwezig?

5.2
Plantensoort: verspreiding
Wat is de verspreiding van de soort in de omgeving van het plangebied?
5.3
Plantensoort: omgevingscheck
Waar en in welke omvang zijn potentieel geschikte groeiplaatsen aanwezig in de omgeving?
5.4
Diersoort: verblijfplaatsen
Welke beschermde soorten zijn aanwezig? Zijn er nesten, holen of andere vaste voortplantings- of
rustplaatsen aanwezig? Voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen zijn onder meer
kraamkolonies, paarverblijven en overwinteringsplaatsen. Geef op kaart deze voortplantings- of
vaste rust- en verblijfplaatsen aan. Wat is de omvang van de populatie? Geef een beschrijving van
het netwerk waarvan de populatie deel uitmaakt.
5.5
Diersoort: foerageergebieden, migratie- en vliegroutes
Geef een beschrijving
5.6
Diersoort: omgevingscheck
Beschrijf de eisen die de soort aan de omgeving stelt en de mate waarin er in de omgeving
geschikt leefgebied aanwezig is welke als alternatief kan dienen en in welke mate deze gebieden
voor de soort bereikbaar zijn.
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Effecten

Beantwoord onderstaande de vraag per soort

6.1
Effect werkzaamheden: kwaliteit en kwantiteit
Geef een beschrijving van de effecten van de werkzaamheden op de soort waarbij onderscheid
gemaakt wordt tussen tijdelijke, permanente en cumulatieve effecten. Geef hierbij zowel de
effecten op de kwaliteit van het leefgebied als op de oppervlakte van het leefgebied aan.
6.2
Effect werkzaamheden: monitoren
Beschrijf de wijze waarop de effecten op de soort tijdens de werkzaamheden worden gevolgd en
wat de deskundigheid is van degene die deze ecologische begeleiding gaan uitvoeren.
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Maatregelen

Vul tabel 2 in en beantwoord per maatregel onderstaande vragen.
Tabel 2 Overzicht mitigerende maatregelen
Soort en waarop
negatief effect
wordt verwacht
Nederlandse naam

Vermijden
gevoelige
periodes

Tijdelijke mitigatie

Ongeschikt maken
of verjagen ruim
vóór de ingreep

Permanente
mitigatie

7.1
Preventieve maatregelen (om overtreding te voorkomen)
Geef aan welke preventieve maatregelen per soort worden genomen om een overtreding van
verbodsbepalingen te voorkomen? Bijvoorbeeld werken buiten het broedseizoen.
7.2
Tijdelijke maatregelen
Geef concreet aan welke tijdelijke maatregelen u neemt om negatieve effecten op de soorten te
verminderen. Geef daarbij per maatregel aan voor welke soorten negatieve effecten worden
beperkt.
7.3
Permanente maatregelen
Geef concreet per soort aan welke tijdelijke maatregelen u neemt om negatieve effecten op de
soort(en) te verminderen. Geef daarbij per maatregel aan voor welke soorten negatieve effecten
worden beperkt.
7.4
Locatie maatregel
Geef de locatie(s) van de maatregelen op kaart aan en vermeld de kadastrale gegevens van de
locatie(s) waar de maatregelen worden uitgevoerd.
7.5
Effectiviteit maatregel
Onderbouw de effectiviteit van de maatregel en geef aan hoe de effectiviteit en duurzaamheid
wordt geborgd, bijvoorbeeld door realisatie voor start van de werkzaamheden, ecologische
begeleiding tijdens de uitvoering.
7.6
Afhankelijk derden
Bent u voor de uitvoering of instandhouding van de maatregelen afhankelijk van derden? Zo ja,
voeg dan een verklaring bij van de eigenaar dat hij instemt met de uitvoering van de maatregelen.
7.7
Uitvoering maatregel: monitoren
Beschrijf hoe de duurzaamheid van de maatregelen wordt geborgd. Bijvoorbeeld monitoring na
uitvoering, duurzaam beheer van de voorzieningen.
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Alternatieven

Welke alternatieven heeft u onderzocht om negatieve effecten op de soorten te voorkomen?
Onderbouw waarom alternatieven met minder effecten niet mogelijk zijn.

8.1
Alternatieve locatie
Welke alternatieve locaties voor uw project heeft u overwogen waardoor uw werkzaamheden geen
of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze alternatieve
locaties niet mogelijk zijn.
8.2
Alternatieve inrichting
Welke alternatieve inrichtingsplannen heeft u overwogen waardoor uw werkzaamheden geen of
minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze alternatieve
inrichtingsplannen niet mogelijk zijn.
8.3
Alternatieve werkwijze
Welke alternatieve werkwijze heeft u overwogen waardoor uw werkzaamheden geen of minder
schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom deze alternatieve werkwijzen niet
mogelijk zijn.

8.4
Alternatieve planning
Welke alternatieve planning heeft u overwogen waardoor uw werkzaamheden geen of minder
schadelijke effecten hebben voor de soort? Wilt u uw werkzaamheden uitvoeren tijdens de
kwetsbare periode van de soort? Onderbouw waarom het uitvoeren van de werkzaamheden buiten
de kwetsbare periode niet mogelijk is.

9

Gunstige staat van instandhouding

Beantwoord onderstaande vragen per soort(groep).

9.1
Staat van instandhouding
Geef per soort aan wat de staat van instandhouding is op landelijk, nationaal en regionaal niveau.
9.2
Afbreuk gunstige staat van instandhouding
Geef per soort aan in welke mate de staat van instandhouding wordt beïnvloed door de
werkzaamheden.
9.3
Zorgvuldig handelen
Geef per soort aan op welke manier u zorgvuldig handelt zoals gesteld in artikel 1.11 van de Wnb.
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Literatuur

10.1
Gebruikte documenten
Literatuurlijst met de stukken waarnaar verwezen wordt in de onderbouwing

