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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aanleiding voor het verkennend onderzoek (quickscan) is de herziening van het be-
stemmingsplan Buitengebied 2008 ten behoeve van de uitbreiding van de sportac-
commodatie aan de rand van de kern Mheer. De uitbreidingslocatie is gelegen in de 
gemeente Eijsden-Margraten. De herziening betreft aanpassing en uitbreiding van het 
bestaande sportcomplex. Bij de uitbreiding worden twee nieuwe wedstrijdvelden 
(waarvan 1 kunstgrasveld) en een trainingsveld gerealiseerd. Daarnaast wordt voor-
zien in nieuwe parkeervoorzieningen en een nieuw clubhuis.  
De quickscan heeft betrekking op het huidige sportcomplex, de uitbreidingslocatie en 
het gebied binnen de invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten. 
 
Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot 
actuele natuurwetgeving, met name de Flora- en faunawet, Ecologische Hoofdstruc-
tuur en Natuurbeschermingswet 1998. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden 
die op onoverkomelijke schadelijke effecten op beschermde natuurgebieden en/of 
flora en fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de 
mogelijk daarmee samenhangende consequenties vanuit de actuele natuurwetge-
ving. Dit wordt gedaan op basis van een quickscan. In deze rapportage zijn de resulta-
ten van de quickscan beschreven. In figuur 1.1 is het plangebied globaal weergege-
ven. 
 

Figuur 1.1: Globale ligging van het plangebied Mheer (gemeente Eijsden-Margaten) (rood om-

lijnd). Bron: Google maps. 

 

Mheer 
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1.2 Doel 

In ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, is in het kader van de uitvoer-
baarheid inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden. Er 
dient te worden aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. Het doel van voorliggende 
quickscan is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen ingreep met de Flo-
ra- en faunawet en/of de Natuurbeschermingswet 1998 en/of de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS) en het bepalen of de aanvraag van een ontheffing noodzakelijk is. 
 

1.3 Leeswijzer 

In de inleiding wordt beschreven waarom deze quickscan is uitgevoerd en met welk 
doel. Vervolgens wordt in hoofdstuk twee algemene informatie verwoord over de na-
tuurwetgeving, de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de EHS.  
In hoofdstuk drie wordt de huidige en toekomstige situatie van het plangebied be-
schreven en de ligging ten opzichte van de Ecologische hoofdstructuur (EHS) en Na-
tuurbeschermingswetgebieden (Natura 2000 gebieden en Beschermde Natuurmo-
numenten).  
In hoofdstuk vier wordt de gebruikte methode voor de uitvoering van deze quickscan 
omschreven.  
In hoofdstuk vijf staan de resultaten van deze quickscan flora en fauna. Deze zijn on-
derverdeeld in de resultaten van de literatuurstudie en het veldbezoek.  
In hoofdstuk zes worden de resultaten uit hoofdstuk vijf getoetst aan de Flora- en fau-
nawet. Hieruit komen conclusies en aanbevelingen voort, die worden omschreven in 
hoofdstuk zeven.  
Het laatste hoofdstuk geeft de gebruikte bronnen voor dit onderzoek weer. Achter dit 
hoofdstuk bevinden zich twee bijlagen, die algemene informatie verschaffen met be-
trekking tot de Ecologische Hoofdstructuur, de Natuurbeschermingswet 1998 en de 
Flora- en faunawet.  
 
Aanvullend onderzoek nazomer 2012 
Naar aanleiding van het advies uit de quickscan heeft nader onderzoek plaatsgevon-
den naar de aanwezigheid van vleermuizen en de das. De bevindingen van dit onder-
zoek zijn opgenomen in de voorliggende rapportage. Daartoe is in de relevante hoofd-
stukken een tekst opgenomen onder de kop 'Aanvullend onderzoek 2012'.  
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2 Natuurwetgeving en -beleid 

2.1 Algemeen 

De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, namelijk een soortgericht spoor (Flo-
ra- en faunawet) en een gebiedsgericht spoor (Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en 
Natuurbeschermingswet 1998). De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming 
van soorten en de EHS en Natuurbeschermingswet 1998 op de bescherming van ge-
bieden. Met de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 is de Europe-
se Vogel- en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving geïmplementeerd.  
 

2.2 Ecologische Hoofdstructuur en Natuurbeschermingswetgebieden 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het nationale natuurbeleid. De 
EHS is in provinciale structuurvisies uitgewerkt en vastgelegd in de ruimtelijke veror-
dening. Ruimtelijke plannen moeten hieraan worden getoetst. Natura 2000-gebieden, 
Beschermde Natuurmonumenten en wetlands zijn beschermd via de Natuurbescher-
mingswet 1998 en hebben derhalve een wettelijke status. In of in de nabijheid van de 
EHS en Natuurbeschermingswetgebieden geldt het ‘Nee, tenzij’- principe. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als deze ontwikkelingen de wezenlijke ken-
merken of waarden van het gebied aantasten.  
 
Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Ecologische Hoofdstructuur en de 
Natuurbeschermingswet 1998 wordt verwezen naar Bijlage 1. 
 

2.3 Flora- en faunawet 

Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en 
fauna. Vanuit deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de 
hoogte te zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 
projectgebied. De Flora- en faunawet gaat uit van het 'Nee, tenzij'-principe. Bepaalde 
handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde soorten in het ge-
ding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk. Toetsing vindt 
plaats aan de hand van de kans op  overtreden van verbodsbepalingen in de wet.  
 
Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Flora- en faunawet wordt verwe-
zen naar Bijlage 2. 
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3 Gebiedsbeschrijving 

3.1 Huidige situatie  

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van de bebouwde kom van Mheer. Het 
plangebied bestaat uit het bestaande sportcomplex en de beoogde uitbreidingsloca-
tie.  
Het bestaande sportcomplex bestaat uit een clubgebouw, 3 sportvelden, een par-
keerplaats en een bomenrij langs het noordelijke deel van het sportcomplex.  
De uitbreidingslocatie bestaat uit grasland met verspreid enkele bomen. Het grasland 
wordt intensief bemest en voor agrarisch gebruik en bestaat voornamelijk uit Engels 
raaigras. Binnen het plangebied is geen open water aanwezig. 
De velden van het bestaande sportcomplex zijn niet verlicht.  
In de directe omgeving van het plangebied zijn kleine boomgroepen en houtwallen 
aanwezig. Op circa 190 meter afstand van het huidige sportcomplex is een dassen-
burcht aanwezig in een bestaande houtwal (zie figuur 2).  
 
Ter verduidelijking is de ligging en begrenzing van het plangebied met rode lijnen 
weergegeven op onderstaand figuur. In figuur 3.1 is door middel van foto’s een im-
pressie van het zuidoostelijk deel van het plangebied gegeven. 
 

 
Figuur 3.1: Begrenzing van het plangebied (rood omlijnd).De ligging van de dassenburcht is met 

een groene pijl weergegeven. Bron: Google maps. 

 
 

Mheer 
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Figuur 3.2: Impressie plangebied quickscan. 

 

 

3.2 Toekomstige situatie 

De beoogde ontwikkeling betreft enkele aanpassingen op het bestaande complex en 
een uitbreiding in noordelijke richting.  
De aanpassing aan het bestaande complex betreft sloop en herbouw van het clubhuis 
en de aanleg van een nieuwe parkeerplaats.  
De uitbreiding van het huidige sportcomplex met twee nieuwe (voetbal) wedstrijdvel-
den (waarvan één kunstgrasveld) en een trainingsveld.  De sportvelden zullen worden 
verlicht. 
 
In figuur 4 is de voorlopige schetsontwerp van de nieuwe velden bijgevoegd. Aan de 
oostzijde komt een beplantingsstrook van 10 meter breed; aan de noordzijde is een 
beplantingsstrook voorzien met een breedte van 5 à 10 meter. De ontsluiting van de 
velden vindt plaats vanuit het zuidoosten tussen de twee nieuwe velden en loopt ten 
oosten van het bestaande veld.  
Het clubhuis wordt op de bestaande clubhuislocatie herbouwd.  
De parkeerplaats wordt aangelegd ter plaatse van het bestaande zuidelijke sportveld.  
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3.3 Te verwachten werkzaamheden en ingrepen 

De geplande werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. In Fase 1 worden 
de nieuwe velden aangelegd. Fase 2 bestaat uit de aanleg van de parkeerplaats. Tot 
slot worden in fase 3 het clubgebouw gesloopt en het nieuwe gebouw gerealiseerd.  
 
De (momenteel agrarische) graslanden worden omgevormd naar twee nieuwe velden. 
Eén van deze velden zal bestaan uit kunstgras. De aanwezige vegetatie zal hiervoor 
worden verwijderd. In de voorliggende quick scan wordt ervan uitgegaan dat de aan-
wezige bomenrij rondom het huidige sportveld behouden blijft. 
 
Het zuidelijke deel van het plangebied zal worden verhard ten behoeve van het par-
keerterrein. Het huidige clubgebouw zal gesloopt worden, om op deze locatie een 
nieuw clubhuis te realiseren.  

 
Figuur 3.3: Tekening nieuwe situatie sportvelden. 
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4 Methode 

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van be-
schermde gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen: 
 
• bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) ver-

leden en ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project; 
• veldonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. 
 

4.1 Bureaustudie 

Bij de toetsing is gekeken naar de streng beschermde (tabel 3) en overig beschermde 
(tabel 2) soorten uit de Flora- en faunawet en vogels. Deze soorten zijn in Nederland 
zeldzaam of hebben een Europese bescherming  en moeten worden getoetst op voor-
komen en effect. Treed effect op of worden verbodsbepalingen overtreden, dan zijn er 
mogelijk maatregelen nodig om de effecten te voorkomen, verzachten of te compen-
seren om te voldoen aan de Flora- en faunawet. 
Algemene soorten (tabel 1) zijn niet meegenomen in de toetsing. Deze soorten zijn 
zodanig algemeen in Nederland dat de gunstige staat van instandhouding niet in het 
geding komt door de meeste projecten. Bovendien geldt voor deze soorten een vrij-
stelling van de verbodsbepalingen uit art. 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet. Wel 
geldt de zorgplicht. Door rekening te houden met de kwetsbare seizoenen van deze 
soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de gunstige staat van in-
standhouding worden gegarandeerd.  
 
Er zijn diverse bronnen geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verspreiding en 
mogelijk voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied. Aan de hand 
van deze informatie is een inschatting gemaakt of de betreffende soorten in het plan-
gebied voor zouden kunnen komen, gezien de habitatvoorkeur van de betreffende 
soorten. De bronnen die zijn geraadpleegd zijn: 
• www.waarneming.nl; 
• www.limburg.nl;  
• Landelijke verspreidingsatlassen;  
• Regionale verspreidingsatlassen.  
 
Met behulp van landelijke verspreidingsatlassen is nagegaan of in het verleden strikt 
beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij het plangebied. Deze atlassen ma-
ken veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5 kilometer). De soortgegevens hebben 
daarom betrekking op de regio en niet specifiek op het onderzoeksgebied. Exacte lo-
caties of datering van de waarnemingen zijn niet bekend.  
 
Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van be-
schermde gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van 
het Ministerie van EL&I en de Provincie Limburg. Gekeken is naar de ligging van be-
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schermde gebieden (EHS, Natura 2000 gebieden) ten opzichte van het plangebied en 
naar beschikbare informatie over waarden en kenmerken en de instandhoudings-
doelstellingen van deze gebieden. De waarden en doelen  van de beschermde gebie-
den vormen de basis voor de later uit te voeren effectbepaling.  
 
 

4.2 Veldbezoek 

Naar aanleiding van de uitkomsten van voorgenoemd bureaustudie is bepaald in hoe-
verre de aanwezigheid van beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden op 
basis van aanwezig geschikt habitat. Op 25 april 2012 is een verkennend veldbezoek 
aan het plangebied afgelegd om te bepalen in hoeverre aan de hand van de soorten 
uit de bureaustudie en aan de hand van het voorkomen van geschikt habitat be-
schermde soorten kunnen voorkomen. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op 
basis van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast zijn 
de aangetroffen belangwekkende soorten opgetekend.  
 
Aan de hand van de resultaten van het verkennend veldbezoek kan worden bepaald 
of een vervolgonderzoek nodig is om beschermde soorten uit te sluiten en om te be-
palen wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over de te volgen procedu-
re inzake de natuurwetgeving.  
 
Aanvullend onderzoek 2012 
In augustus en september 2012 heeft een aanvullende inventarisatie plaatsgevon-
den. De resultaten zijn opgenomen in par. 5.3.  
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5 Onderzoeksresultaten 

5.1 Resultaten bureaustudie  

5.1.1 Ligging EHS en beschermde gebieden 
Het plangebied ligt op een afstand van 200 - 400 meter van enkele EHS-gebieden 
maar maakt zelf geen deel uit van de EHS (zie figuur 5.1).  
 

 
Figuur 5.1. Ligging planlocatie (rood omlijnd) t.o.v. gebieden vallend onder de EHS (groen gearceerd). Bron  

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx 

 
De EHS is opgenomen in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Het plange-
bied ligt in de nabijheid van de gebieden met groene waarden volgens de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) en de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG) (zie figuur 
5.2). Nabijgelegen gebieden noordelijk van het plangebied zijn aangeduid als be-
heersgebied en POG.  
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Figuur 5.2: Ligging planlocatie (rood omlijnd) t.o.v. gebieden Groene Waarden in Provinciaal 

Omgevingsplan Limburg (POL). Bron: www.limburg.nl.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.3: Ligging planlocatie (rood omlijnd) t.o.v. gebieden vallend onder gebieden vallend 

onder Natura 2000 (geel gearceerd). Bron http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/google-

mapszoek.aspx. 

 
Binnen een straal van circa 1500 meter zijn de Natura 2000-gebied Noorbeemden & 
Hoogbos (161) en Natura 2000-gebied Savelsbos (160) gelegen (zie figuur 5.3).  
 
 

Noorbeemden & Hoogbos 

Savelsbos 



Quickscan inclusief aanvullend onderzoek flora en fauna Ontwikkeling sportcomplex Mheer (Eijsden- Margaten) 

 

Croonen Adviseurs 

13 

 

5.1.2 Voorkomen beschermde soorten Flora- en faunawet 
Op de site waarneming.nl (2007-2012) worden de volgende waarnemingen vermeld 
voor het plangebied of de directe omgeving (Flora- en faunawetsoorten tabel 2, 3):  
− Gewone dwergvleermuis (2010-2011); 
− Grijze grootoorvleermuis (2008). 
 
In de directe omgeving van het plangebied zijn in het recente verleden diverse vogel-
soorten aangetroffen waarvan de nesten onder de Flora- en faunawet jaarrond zijn 
beschermd. Deze betreffen: wespendief, buizerd, rode wouw, sperwer, zwarte wouw, 
kerkuil, bosuil en steenuil. De waarnemingen betreffen allen overvliegende en passe-
rende dieren. Er zijn geen nesten van deze vogels binnen de begrenzing van het plan-
gebed bekend.  
 
Op de site van de Provincie Limburg (Natuurgegevens Broedvogels en Planten Lim-
burg) staan waarnemingen vermeld van een Braamsluiper (2009; noordelijk van plan-
gebied gelegen houtwal) en de Zwarte Roodstaart (2009; zuidelijk van plangebied ge-
legen bebouwing).  
 
Volgens het Stimuleringsplan Zuid-Limburg Zuid (Provincie Limburg, 2002) bevinden 
zich in het landgoedbos oostelijk van Mheer (zuidoostelijk van Burgemeester Bec-
kersweg 2 dassenburchten. Er is in de literatuur geen bevestiging gevonden van de 
actualiteit van deze burchtlocaties.  
 
Uit andere soortgroepen zijn geen beschermde soorten zoals genoemd in tabellen 2 
en 3 van de Flora- en faunawet aangetroffen. 
 
De gemeente heeft aangegeven dat een dassenburcht aanwezig is nabij de ontwikke-
ling. De burcht is gelegen in een houtwal op circa 190 meter afstand van het plange-
bied (zie figuur 5.4) Er zijn geen recente gegevens (gebruik, aantal dieren etc.) over de 
burcht beschikbaar. Het is mogelijk dat het een oude, niet meer in gebruik zijnde 
burcht betreft. 
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Figuur 5.4: De ligging van de dassenburcht (groene pijl) ten opzichte van het plangebied (rood 

omlijnd).   Bron: Google maps. 

 
Op basis van de beschikbare literatuurgegevens kan dus worden vastgesteld dat het 
terrein een potentiële habitat biedt voor beschermde broedvogels en vleermuizen.  
 
 

5.2 Resultaten verkennend veldbezoek 

Naast directe waarnemingen kan aan de hand van de aangetroffen biotopen een 
beeld worden geschetst van de aanwezige beschermde soorten. Dit is noodzakelijk 
omdat enkele seizoensgebonden soorten flora en fauna mogelijk niet kunnen worden 
waargenomen. Aan de hand van het aangetroffen biotoop en habitatvoorkeur(en) 
kunnen echter wel indicaties worden gegeven van het mogelijk voorkomen van deze 
soorten in het ontwikkelingsgebied. 
 
Het plangebied bestaat voor het grootste deel uit grasland (zie figuur 3) met enkele  
bomengroepen en houtwallen. In het zuidelijke deel van het plangebied staat het ou-
de clubhuis dat gesloopt dient te worden. Er zijn geen watergangen aanwezig binnen 
het plangebied.  
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5.2.1 Vleermuizen 
 
Potentiële vaste rust- en verblijfplaatsen in gebouwen 
De westelijke gevel van het huidige clubgebouw is potentieel geschikt voor gebouw 
bewonende vleermuizen (gewone en ruige dwergvleermuis) (zie figuur 5.5). Het be-
treft een blinde gevel met hierin twee openingen naar de spouwmuur. De muur is ge-
richt op de sportvelden, hierdoor is de muur voor een deel van de tijd verlicht door de 
verlichting van de sportvelden. Echter kunnen minder gevoelige en/of meer flexibele 
vleermuissoorten, zoals de gewone en ruige dwergvleermuis zich hierop aanpassen. 
Het voorkomen van verblijfplaatsen kan niet uitgesloten worden. Nader onderzoek is 
nodig. 
 

 
Figuur 5.5: Potentieel geschikte gevel voor vleermuizen. 

 
Potentiële vaste rust- en verblijfplaatsen in bomen 
In het plangebied zijn geen holten, scheuren of gaten in de bomen aangetroffen welke 
geschikt zijn als verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen.  
 
Potentieel foerageergebied 
Het plangebied is geschikt foerageergebied voor vleermuizen. Met name de bestaan-
de groenstructuur op en rond het sportcomplex kan als foerageergebied dienen.  
Echter gezien de huidige schetsontwerpen zal het gebied grotendeels geschikt blijven 
als foerageergebied voor vleermuizen. Het oppervlak aan de te verwijderen beplanting 
is eveneens niet groot. Verwacht wordt dat voor vleermuizen geen essentieel foera-
geergebied verloren zal gaan. 
 
Potentiële vliegroutes 
De bomenrijen binnen het plangebied zijn geschikt als vliegroute voor vleermuizen. 
De groenstructuur en verwacht gebruik als vliegroute heeft een lokaal karakter rond 
dorpsrand van Mheer. Het vormt geen verbindende schakel in een groter netwerk.  



Quickscan inclusief aanvullend onderzoek flora en fauna Ontwikkeling sportcomplex Mheer (Eijsden- Margaten) 

 

Croonen Adviseurs 

16 

 

 

5.2.2 Vogels 
 
Vaste rust- en verblijfplaatsen in gebouwen 
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen gedaan van jaarrond beschermde vo-
gelsoorten die gebruik maken van nestplaatsen in bebouwing. Het huidige clubge-
bouw wordt niet geschikt geacht voor vaste rust- en/of verblijfplaatsen van vogels. 
Aanvullend onderzoek is niet nodig. 
 
Vaste rust- en verblijfplaatsen in bomen 
Tijdens het veldbezoek is specifiek gelet op de aanwezigheid van nesten en holten die 
geschikt zijn als vaste rust- en/of verblijfplaats. Deze zijn noch in de bomen, noch in 
het struikgewas aangetroffen. Aanvullend onderzoek is niet nodig. 
 
Vaste rust- en verblijfplaatsen van de categorie 5 
Tijdens het veldbezoek is één bezet nest en twee onbezette nesten van een zwarte 
kraai aangetroffen. De zwarte kraai behoort tot categorie 5 volgens de lijst van jaar-
rond beschermde vogelnesten, behorend bij de Flora- en faunawet (zie bijlage 2). In 
de directe omgeving van het plangebied werden voldoende alternatieve nestmoge-
lijkheden voor de zwarte kraai aangetroffen. Er zijn geen zwaarwegende ecologische 
redenen om eventuele nestplaatsen jaarrond te beschermen. Ook niet doordat deze 
nesten vanwege de ligging ongeschikt zijn voor roofvogels en uilen (waarvan de nes-
ten jaarrond zijn beschermd). Nader onderzoek is niet noodzakelijk. Broedende vogels 
zijn beschermd en mogen niet verstoort worden. Zwarte kraaien broeden voorname-
lijk in de periode maart tot en met juni. Afhankelijk van (weers)omstandigheden kan 
deze periode afwijken.  
 
Overige broedvogels 
Tijdens het veldbezoek zijn broedende vogels, waaronder zwartkop, aangetroffen. Alle 
broedende vogels zijn beschermd volgend de Flora- en faunawet en mogen niet ver-
stoord worden. De periode waarin broedgevallen van vogels voor kunnen komen is 
grofweg van 15 maart tot en met 15 juli. Feitelijk relevant is de daadwerkelijke aan-
wezigheid van een broedgeval..  
 

5.2.3 Grondgebonden zoogdieren 
In de directe omgeving van het plangebied is een dassenburcht aangetroffen (zie ook 
figuur 5.4).  
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Figuur 5.6: Houtwal met dassenburchtlocatie noordelijk van het plangebied. 

 
Het veldbezoek is vanaf ca. 2,5 uur voor tot na zonsondergang uitgevoerd. Er werden 
geen dassen aangetroffen. Wel werden in het er achter gelegen hekwerk van prikkel-
draad plukken vacht van een das aangetroffen. Op de burcht werden geen zekere 
sporen van dassen aangetroffen. Wel werden hier meerdere konijnen aangetroffen 
die grondsporen kunnen wissen. Ook had het op de onderzoeksdag redelijk veel gere-
gend. Dassen hebben over het algemeen één hoofdburcht en meerdere bijburchten. 
Deze bijburchten worden onder andere door vrouwtjes gebruikt om jongen te werpen 
of als voedselopslag en zijn niet het gehele jaar rond in gebruik (bron: zoogdiervereni-
ging, 2009). Hierdoor kan op basis van de quickscan niet worden vastgesteld of de 
dassenburcht wel of niet in gebruik is. 
 

 
Figuur 5.7: ligging plangebied (rood omlijnt), dassenburcht (groene pijl) en prikkeldraad met 

sporen das (gele lijn). 

 
Het uitbreidingsgebied maakt mogelijk deel uit van het foerageergebied van de das-
sen. De das is een tabel 3-soort en is tevens Europees beschermd. Het gehele leefge-
bied (burcht en foerageergebied) van de das heeft hiermee een beschermde status. 
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Het agrarisch grasland in het noordelijke deel van het plangebied maakt mogelijk 
deel uit van het foerageergebied van dassen. Door de ontwikkeling van de sportvel-
den zal het potentiële foerageergebied deels vernietigd worden (kunstgrasvelden en 
verharding voor de parkeergelegenheid en clubhuis) en deels verslechteren (o.a. ver-
schraling, wijziging bodemdichtheid, verlichting, verstoring door geluid). Aanvullend 
onderzoek naar het huidige gebruik van de burcht en de daadwerkelijke effecten van 
de ontwikkeling van de sportvelden op het leefgebied van de dassen is noodzakelijk 
(bronnen www.mineleni.nederlandsesoorten.nl en Badgers and development, 2001).  
 
Op basis van het biotoop van het plangebied kan het voorkomen van de hamster uit-
gesloten worden. De hamster komt met name voor op luzerne- en graanakkers en 
kleinschalige landschapselementen als graften, overhoekjes en (soms) boomgaarden. 
Graslanden worden door de hamster gemeden (bron: www.mineleni.nl). De meest 
dichtbijgelegen hamsterkernleefgebieden liggen op 4 à 5 km afstand in noordelijk en 
westelijke richting (Groene Waardenkaart; Limburg, 2011). Verder onderzoek naar 
deze soort is niet noodzakelijk. 
 
Vanwege de omgevingskenmerken zijn enkele algemene soorten zoogdieren binnen 
het plangebied te verwachten, zoals enkele muizensoorten en mol. Deze soorten be-
horen tot tabel 1 van de Flora- en faunawet. Voor deze geldt een algemene vrijstelling 
tot het aanvragen van een ontheffing. Wel is de algemene zorgplicht van kracht (zie 
bijlage 2). Nader onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. 

 

5.2.4 Overige soorten 
Vanwege het ontbreken van geschikt voortplantings- en/of overwinteringshabitat 
wordt het voorkomen van overige beschermde soorten (onder andere vissen, reptie-
len, amfibieën en vaatplanten) uitgesloten. 
 

5.3 Aanvullend onderzoek 2012 

Naar aanleiding van de rapportage Quickscan flora en fauna Ontwikkeling sportcom-
plex Mheer (Eijsden- Margaten) van juni 2012 (Croonen, 2012) heeft in augustus en 
september 2012 gericht onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van vleer-
muizen en das in respectievelijk het bestaande sportpark en de omgeving van het 
sportpark. De bevindingen zijn opgenomen in een afzonderlijk verslag (in prep.). De 
essentie van het aanvullend onderzoek kan als volgt worden samengevat.  
 
Vleermuizen 
- Op basis van de inspectie is incidenteel gebruik van bestaande bebouwing als ver-
blijfplaats door Gewone en/of Ruige dwergvleermuis geconstateerd of waarschijnlijk 
geacht.  
- De Grijze grootoorvleermuis in niet aangetroffen.  
- Er zijn geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen in de bestaande beplanting 
(boomholten) aangetroffen.  
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- De bestaande beplanting op het sportpark wordt door vleermuizen gebruikt als foe-
rageergebied. Er zijn geen vliegroutes vastgesteld die in de nieuwe inrichting verloren 
zouden gaan.  
 
Das 
- De nabijgelegen dassenburcht noordoostelijk van de planlocatie is bewoond en ac-
tief in gebruik. Het omliggend agrarisch gebied wordt door de dassenfamilie gebruikt 
als foerageergebied.  
 
 
 
 
 



Quickscan inclusief aanvullend onderzoek flora en fauna Ontwikkeling sportcomplex Mheer (Eijsden- Margaten) 

 

Croonen Adviseurs 

20 

 

6 Toetsing aan de natuurwetgeving 

6.1 Toetsing effect op beschermde gebieden 

6.1.1 EHS 
Voor wat betreft de EHS is alleen bij een directe aantasting sprake van vervolgstap-
pen, waaronder compensatie. Er bevindt zich geen EHS binnen het plangebied. Er is 
van directe aantasting van de EHS dan ook geen sprake. Negatieve effecten zijn op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS in de nabijheid van het project kunnen 
worden uitgesloten.  
De ruimtelijke ontwikkeling heeft beperkt effect op de directe omgeving van het plan-
gebied in de vorm van toename van verstoring door licht en geluid. Gezien het actuele 
gebruik van het beheersgebied en de afstand tot het plangebied zijn negatieve effec-
ten onwaarschijnlijk. Vanuit dit oogpunt zijn voor de EHS geen belemmeringen.  
In algemene zin eventuele beperkte negatieve effecten verder te voorkomen door bij 
de inrichting van het sportcomplex lichtuitstraling naar de omgeving zoveel mogelijk 
te beperken.  
 

6.1.2 Natuurbeschermingswet 1998 
Uit de bureaustudie blijkt dat de Natura 2000-gebieden natuurgebieden Noorbeem-
den & Hoogbos en Savelsbos in de omgeving van het plangebied liggen (op circa an-
derhalve kilometer afstand van het onderzoeksgebied). Gezien deze afstand en de 
aard van de voorgenomen activiteit met uitsluitend lokale effecten, is het onwaar-
schijnlijk dat sprake zal zijn van negatieve effecten op één van beide gebieden. De 
aanlegfase en de gebruiksfase van het sportcomplex zullen niet leiden tot negatieve 
effecten op de natuurlijke waarden van de genoemde Natura 2000-gebieden. Effec-
ten op grondwaterstanden, luchtkwaliteit (stikstofdepositie) en andere vormen van 
verstoring kunnen worden uitgesloten. Nader onderzoek naar het mogelijk optreden 
van deze effecten in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is dan ook niet 
nodig.  Er geldt geen vergunningsnoodzaak en er zijn geen belemmeringen vanuit de 
Natuurbeschermingswet aan de orde. 
 
 

6.2 Toetsing effect op beschermde soorten Flora- en faunawet 

6.2.1 Effecten op vogels en soorten van tabel 2 of 3 Flora- en faunawet 
 
Broedvogels 
Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de 
Flora- en faunawet (zie bijlage 2). Met de meeste broedvogels kan echter in het alge-
meen relatief eenvoudig rekening worden gehouden door eventuele kap- en sloop-
werkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (circa half maart tot half juli) en in-
dien concrete broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn geen belemmeringen 
vanuit de Flora- en faunawet aan de orde. 
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Daarnaast is er binnen het plangebied een nest van een categorie 5-vogelsoort (zwar-
te kraai) aangetroffen. Binnen het plangebied zijn echter geen categorie 5-
vogelsoorten aangetroffen en/of te verwachten die in de omgeving zeldzaam zijn en 
waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn vanwege zwaarwegende feiten of ecolo-
gische omstandigheden (zie bijlage 1). In de directe omgeving zijn voldoende alterna-
tieven voor de zwarte kraai aanwezig. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. 
 
Zoogdieren 
Vleermuizen 
Binnen het plangebied worden geen boombewonende vleermuissoorten verwacht. De 
westelijke gevel van het huidige clubgebouw is potentieel geschikt als verblijfplaats 
voor de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. De gevel wordt verlicht 
door de naastgelegen sportvelden. Echter is in de praktijk gebleken dat (gewone) 
dwergvleermuizen in staat zijn de tijd van uitvliegen aan te passen aan de situatie. In 
dit geval zou dat inhouden dat ze later dan gebruikelijk kunnen uitvliegen. Hiernaast 
is de verwachting dat de sportvelden niet zodanig intensief gebruikt worden na zons-
ondergang, dat het pand bij voorbaat ongeschikt is voor gebruik door gewone en ruige 
dwergvleermuizen. De grijze grootoorveermuis is zeer gevoelig voor lichtuitstraling. 
Het is onwaarschijnlijk dat deze soort gebruik zal maken van de gevel. Nader onder-
zoek om de aan- of afwezigheid van de gewone dwergvleermuis aan te tonen is nood-
zakelijk. (bron: Dietz, et all, 2009). 
 
Alle vleermuissoorten zijn zwaar beschermd onder de Flora- en faunawet (zie bijlage 
2). Bij het slopen van bebouwing en het kappen van oudere bomen dient te allen tijde 
rekening te worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Ge-
bouwbewonende vleermuizen verblijven met name in spouwmuren, onder dakbetim-
mering of op zolders. Boombewonende vleermuizen verblijven in gaten, holen of 
scheuren van voornamelijk grote bomen.  
 
Het plangebied is geschikt als foerageergebied en ongeschikt als vliegroute voor 
vleermuizen. De eventueel weg te halen opgaande beplanting voor het bouwrijp ma-
ken zijn geen onderdeel van doorgaande lijnvormige elementen. Hierdoor worden es-
sentiële vliegroutes niet doorbroken. Het oppervlak aan de te verwijderen beplanting 
is eveneens niet groot. Verwacht wordt dat voor vleermuizen geen essentieel foera-
geergebied verloren zal gaan. Effecten worden dan ook niet verwacht. 
 
Aanvullend onderzoek 2012 
In het aanvullend onderzoek in augustus en september 2012 is geconstateerd dat het 
incidentele gebruik van de aanwezige bebouwing als verblijfplaats door Gewone of 
Ruige dwergvleermuis door de voorgenomen nieuwe inrichting niet wezenlijk wordt 
beïnvloed.  
Tijdens het onderzoek zijn geen nieuwe feiten aan het licht gekomen die wijzen op 
aanwezigheid van vliegroutes of aanwezigheid van essentiële elementen van het foe-
rageergebied die door de nieuwe inrichting verloren gaan.  
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Das 
De nabij gelegen burcht maakt mogelijk deel uit van het leefgebied van dassen. Das-
sen zijn strikt beschermd onder de Flora- en faunawet (zie bijlage 2). Ondanks dat er 
tijdens het veldbezoek geen dassen aangetroffen zijn, kan niet uitgesloten worden dat 
de burcht deel uit maakt van een territorium van dassen. Dassen hebben over het al-
gemeen één hoofdburcht en meerdere bijburchten. Deze bijburchten worden onder 
andere door vrouwtjes gebruikt om jongen te werpen of als voedselopslag en zijn niet 
het gehele jaar rond in gebruik. Om te bepalen of de burcht deel uit maakt van een 
actief territorium en of de geplande werkzaamheden effect hebben op de burcht is 
nader onderzoek noodzakelijk. 
 
Aanvullend onderzoek 2012 
In het aanvullend onderzoek in augustus en september van 2012 is geconstateerd 
dat de dassenburcht actief in gebruik is en dat het omliggende gebied daadwerkelijk 
fungeert als foerageergebied voor de dassen. De meeste sporen van het foerageerge-
drag vanuit de burcht liggen echter niet in de richting van het toekomstige  uitbrei-
dingsgebied voor het sportpark. De beperkte oppervlakte in combinatie met de daad-
werkelijke functie van het agrarisch gebied op de planlocatie als foerageergebied lei-
den tot de conclusie dat de das geen negatieve effecten zal ondervinden van het plan.   
Verlichting op het sportpark kan leiden tot verstoring van foeragerende dassen in het 
aangrenzende landbouwgebied. Deze verstoring is niet wenselijk maar wordt beoor-
deeld als niet van wezenlijke invloed op de kwaliteit van het leefgebied van de das.  
 
Reptielen en amfibieën 
Er zijn geen strikt beschermde amfibie- en reptielsoorten aangetroffen in het plange-
bied. Het plangebied vormt daarbij geen geschikt habitat voor levendbarende hage-
dis. Effecten worden dan ook niet op deze soort verwacht. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen zwaar beschermde amfibiesoorten aangetroffen in 
het plangebied. Wegens het ontbreken van open water is er ook geen geschikt habitat 
aanwezig voor beschermde amfibieën. Effecten worden dan ook niet op deze soort 
verwacht. 
 
Vissen 
Binnen het plangebied is geen open water aanwezig. Het voorkomen van beschermde 
vissoorten is hiermee uitgesloten.  
 
Planten 
Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen in het plangebied. Effecten wor-
den dan ook niet verwacht. 
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Vlinders en libellen 
Er zijn geen beschermde vlinder- en libelsoorten aangetroffen in het plangebied. Het 
plangebied herbergt verder geen geschikt habitat voor beschermde soorten, ook zijn 
geen beschermde soorten bekend uit de bureaustudie. Effecten worden dan ook niet 
verwacht. 
 
Overige ongewervelden 
Er zijn geen overige beschermde ongewervelde soorten aangetroffen in het plange-
bied. Het plangebied herbergt verder geen geschikt habitat voor beschermde soorten, 
ook zijn geen beschermde soorten bekend uit de bureaustudie. Effecten worden dan 
ook niet verwacht. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Conclusies 

7.1.1 Beschermde natuurgebieden 
Voor wat betreft de EHS is alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen in 
de vorm van compensatie. Er bevindt zich geen EHS binnen het plangebied. Van direc-
te aantasting van de EHS en een compensatieplicht is dan ook geen sprake.  
 
Er zijn twee natuurgebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Natu-
ra 2000-gebieden) in de directe omgeving van het plangebied aanwezig. Dit zijn de 
gebieden Noorbeemden & Hoogbos en Savelsbos.  
De natuurlijke waarden en instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden worden 
door de voorgenomen planontwikkeling niet negatief beïnvloed. Er is geen noodzaak 
tot nader onderzoek of nadere toetsing of vergunningplicht in verband met mogelijke 
effecten van de planontwikkeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.  
 

7.1.2 Beschermde soorten 
Tabel 2 en 3-soorten en vogels volgens de Flora- en faunawet 
In onderstaande tabel zijn de zwaarder beschermde soorten en/of soortgroepen op-
genomen die mogelijkerwijs in het plangebied voorkomen. Daarbij zijn tevens de mo-
gelijke effecten van de voorgenomen ingreep aangegeven en de eventuele noodzaak 
voor een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet. 
 
Tabel 7.1: Voorkomen van en effecten op beschermde soorten in het plangebied en 
de noodzaak voor ontheffing. 

Soortgroep/soort Ingreep  
verstorend 

Nader  
onderzoek 

Ontheffing 
noodzake-
lijk? 

Bijzonderhe-
den/opmerkingen 

Gewone dwerg-
vleermuis 

Mogelijk Ja Mogelijk Onderzoek naar gebruik van 
de westelijke gevel clubhuis 

Ruige dwerg-
vleermuis 

Mogelijk Ja Mogelijk Onderzoek naar gebruik van 
de westelijke gevel clubhuis 

Das Mogelijk Ja Mogelijk Onderzoek gebruik burcht en 
foerageergebied 

Broedende vogels Mogelijk Nee Niet mogelijk (start met) Werken buiten 
broedseizoen 
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Vervolgonderzoek 
Gewone en ruige dwergvleermuis 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen van gewone en ruige dwergvleermuis in de wes-
telijke gevel van het huidige clubhuis kan niet worden uitgesloten. Wij adviseren daar-
om vervolgonderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen in de spouwmuur van het 
clubgebouw uit te laten voeren. Vleermuisonderzoek dient uitgevoerd te worden con-
form het vleermuisprotocol opgesteld door het Vleermuisvakberaad Netwerk Groene 
Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur (februari 2012). Vleer-
muisonderzoek vind plaats in de periode april tot en met september waarbij, ver-
spreid over de gehele periode, meerdere bezoeken moeten plaatsvinden.  
 
Das 
Ondanks dat er tijdens het veldbezoek geen dassen aangetroffen zijn, kan niet uitge-
sloten worden dat de burcht deel uit maakt van een territorium van dassen. Om uit-
sluitsel te geven over de mogelijke aantasting van foerageergebied van de das als 
onderdeel van zijn leefgebied, moet nader onderzoek worden uitgevoerd naar gebruik 
van de burcht in de noordelijk gelegen houtwal. Om te bepalen of de burcht deel uit 
maakt van een actief territorium en of de geplande werkzaamheden effect hebben op 
de kwaliteit van het leefgebied is nader onderzoek noodzakelijk. Het onderzoek be-
staat uit sporen- en (indien van toegevoegde waarde) een cameraonderzoek en wordt 
bij voorkeur uitgevoerd in het voorjaar (bron: zoogdiervereniging, 2009).  
 
Conclusies aanvullend onderzoek 2012 
Het plan heeft geen negatieve effecten op beschermde verblijfplaatsen of essentiële 
onderdelen van het leefgebied van vleermuizen.  
Het plan leidt niet tot aantasting van de verblijfplaats van de das in de nabijgelegen 
burcht en evenmin tot wezenlijke aantasting van de van de kwaliteit van het foera-
geergebied (landbouwgebied) van de das.  
 

7.2 Aanbevelingen 

Hieronder worden enkele aanbevelingen gedaan met betrekking tot vogels en de das. 
De aanbevelingen hangen direct samen met de verbodsbepalingen uit de Flora- en 
faunawet. Indien de aanbevelingen niet in acht worden genomen, dan bestaat het ri-
sico dat de Flora- en faunawet wordt overtreden. De aanbevelingen hebben betrek-
king op de uitvoeringsfase van het project (daadwerkelijke aanleg van het sportcom-
plex).  
 
Vogels 
Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden 
door eventuele kap- en sloopwerkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (glo-
baal half maart tot half juli) indien concreet broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wij-
ze zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde.  
 
Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden ingezet, maar doorlo-
pen tot in het broedseizoen dan kan het verstoren van vogels voorkomen worden door 
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continu door te werken en werkzaamheden niet langer dan enkele dagen stil leggen. 
Op deze manier wordt voorkomen dat vogels tot broeden komen in het gebied waar 
gewerkt wordt.  
 
Das 
Om mogelijke negatieve invloeden van verstoring door verlichting op het park te voor-
komen wordt aanbevolen om in het de verlichtingsplan hiermee rekening te houden. 
Aanknopingspunten daarbij zijn de uitstraling van lampen en verlichtingstijden waar-
bij het doel is om de uitstraling naar buiten het park te beperken en verlichting in de 
avonduren van de buitenste velden zoveel mogelijk te beperken.  
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Ecologische Hoofdstructuur 
Hierna volgt een algemene beschrijving van de Ecologische Hoofdstructuur. 
 
Algemeen Ecologische hoofdstructuur 
De Nederlandse natuur staat steeds meer onder druk, bijvoorbeeld door huizenbouw, 
aanleg van wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de wens om natuur-
gebieden in de buurt te hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.  
 
De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te be-
schermen en verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen na-
tuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillen-
de natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene naar het andere gebied gaan. 
Het totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen vormt de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) van Nederland.  
 
In de EHS liggen de twintig Nationale Parken die Nederland kent. Ze hebben geza-
menlijk een oppervlakte van 123.000 ha. Ongeveer 45%van alle hectares EHS op het 
land is ook Natura 2000-gebied. 
 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het 
toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).  
 
Netwerk van gebieden 
De EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het 
netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en 
dat natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggen-
graat van de Nederlandse natuur.  
 
De EHS bestaat uit:  
— bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zoge-

naamde robuuste verbindingen;  
— landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheerge-

bieden);  
— grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Wadden-

zee).  
 
De EHS is een plan in uitvoering en moet in 2018 klaar zijn. 
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Natuurbeschermingswet 1998 
 
Hierna volgt een algemene beschrijving van de Natuurbeschermingswet. 
 
Algemeen Natuurbeschermingswet 
Nederland kreeg in 1967 voor het eerst een Natuurbeschermingswet. Deze wet maak-
te het mogelijk om natuurgebieden en soorten te beschermen.  
 
Op den duur voldeed de wet niet meer aan de eisen die internationale verdragen en 
Europese verordeningen stellen aan natuurbescherming. Daarom is in 1998 een nieu-
we Natuurbeschermingswet gemaakt die alleen gericht is op gebiedsbescherming. De 
bescherming van soorten is geregeld in de Flora- en faunawet. 
 
De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005 gewijzigd. Sindsdien zijn de 
bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Natuurbescher-
mingswet verwerkt.  
 
Beschermde gebieden 
De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbe-
schermingswet: 
— Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 
— beschermde natuurmonumenten; 
— wetlands. 
 
Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur, geldt een 
vergunningplicht.  
 
Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die ge-
volgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal verlenen de provincies de ver-
gunningen, maar soms doet het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & In-
novatie (EL&I) dit.  
 
Bestaand gebruik 
Op 1 februari 2009 is de wet opnieuw gewijzigd. De wijziging heeft betrekking op het 
zogenoemde 'bestaand gebruik'. Hieronder vallen activiteiten in en om beschermde 
Natura 2000-gebieden die al plaatshadden voordat een gebied als beschermd gebied 
is aangewezen. De wijziging is met name van belang voor provincies (als bevoegd ge-
zag) en voor burgers en bedrijven met bestaand gebruik. De wijzigingen zijn gericht 
op:  
— verbetering van de werking van de wet in de praktijk; 
— verbetering van de aansluiting van de wet bij de Habitatrichtlijn. 
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Beschermde Natuurmonumenten  
Met de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 is in 2005 het verschil tussen Be-
schermde Monumenten en Staatsnatuurmonumenten vervallen: beide zijn nu Be-
schermde Natuurmonumenten.  
 
Beschermde Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-gebieden worden 
opgeheven en niet langer beschermd als beschermd natuurmonument. De natuur-
waarden, waarvoor het natuurmonument was aangewezen, worden wel in de Natura 
2000-aanwijzing opgenomen. 
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Flora- en faunawet 
Hierna volgt een algemene beschrijving van de Flora- en faunawet. 
 
Algemeen Flora- en faunawet 
Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en 
fauna. Vanuit deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de 
hoogte te zijn van de mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 
projectgebied. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan 
aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – prin-
cipe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde 
soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk.  
 
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht 
van de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Welke voorwaarden verbonden 
zijn aan de vrijstelling  of ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voor-
komen in het onderzoeksgebied. Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes 
onderscheiden: 
— Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime; 
— Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime; 
— Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 

van de AMvB – zwaarste beschermingsregime. 
 
Algemene vrijstelling 
Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de ver-
bodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) en is derhalve geen ontheffing nodig.  
 
Vrijstelling onder gedragscode 
Voor tabel 2-soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8 
t/m 12) als wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. De goedgekeurde 
gedragscodes staan vermeld op de website van het Ministerie van EL&I 
(www.drloket.nl). Voor de meeste activiteiten zijn er inmiddels gedragscodes goedge-
keurd. De kans is groot dat de voorgenomen activiteit kan worden uitgevoerd onder 
één van de vele goedgekeurde gedragscodes. 
 
Ontheffing tabel 2 en 3 
Als er niet kan worden gewerkt onder een geldige gedragscode, is voor tabel 2-
soorten alsnog een ontheffing nodig om toestemming te hebben voor het overtreden 
van de verbodsbepalingen in de wet. Ook voor tabel 3-soorten geldt een ontheffings-
plicht.  
Ingrepen waarbij de verbodsbepalingen worden overtreden moeten ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan Dienst Regelingen door middel van een ontheffingsaanvraag, 
vergezeld van een overzicht van mitigerende of compenserende maatregelen om ef-
fecten tegen te gaan. Wanneer mitigerende maatregelen voldoende worden geacht 
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om effect voorafgaand aan de ingreep te voorkomen, krijg u bericht terug in de vorm 
van een ‘positieve afwijzing’ van uw ontheffingsaanvraag. Dit betekent dat u uw werk-
zaamheden mag uitvoeren, mits zij precies volgens het mitigatieplan worden uitge-
voerd. Op deze manier worden overtredingen van de Flora- en faunawet voorkomen. 
Als de mitigerende of compenserende maatregelen (tijdelijke) effecten niet kunnen 
voorkomen en de gunstige staat van instandhouding niet in het geding komt, dan 
wordt een ontheffing verleend.  
 
Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten 
Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er vol-
gens de Europese Habitatrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor 
het vernietigen van vaste verblijfplaatsen van bijlage IV-soorten met als wettelijk be-
lang ruimtelijke ingrepen. Een ontheffing voor ruimtelijke ingrepen is alleen mogelijk 
onder de volgende wettelijk belangen: 

— Bescherming van flora en fauna; 
— Volksgezondheid of openbare veiligheid; 
— Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 

van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige ef-
fecten. 

Voor de meeste ruimtelijke projecten betekend dit dat een ontheffing voor Habita-
trichtlijn Bijlage IV-soorten alleen kan worden aangevraagd onder dwingende redenen 
van groot openbaar belang. Dit belang moet worden onderbouwd om het groot open-
baar belang aan te tonen. Een groot openbaar belang is een belang op regionale of 
nationale schaal. Vaak is de verwijzing naar een regionale structuurvisie voldoende. 
 
Vogels 
Vogels zijn niet opgenomen in tabel 1 tot en met 3. Alle vogels zijn in het broedsei-
zoen gelijk beschermd. De bescherming van vogels is hoofdzakelijk gericht op de be-
scherming van de nesten. Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt in nesten die 
jaarrond zijn beschermd (Categorie 1 tot en met 4-vogelsoorten), nesten die alleen 
jaarrond zijn beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat 
rechtvaardigen (Categorie 5-vogelsoorten) en nesten die niet jaarrond zijn beschermd 
(overige vogelsoorten).  
Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er vol-
gens de Europese Vogelrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het 
vernietigen van vaste verblijfplaatsen van vogels met als wettelijk belang ruimtelijke 
ingrepen of dwingende redenen van groot openbaar belang. Om ruimtelijke ontwikke-
lingen toch uit te kunnen voeren, moeten mitigerende maatregelen worden genomen 
om effecten vooraf te voorkomen. Om zeker te zijn van de juiste maatregelen is het 
aan te bevelen om de maatregelen voor te leggen aan het Ministerie van EL&I door 
het indienen van een ontheffingsaanvraag. Hoewel een ontheffing voor vogels in de 
meeste gevallen niet kan worden afgegeven, geeft de Minister in haar besluit aan of 
de maatregelen voldoende zijn (positieve afwijzing). 
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Zorgplicht 
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat 
planten en dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit bete-
kent dat handelingen (of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs 
kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of dieren niet mogen worden uit-
gevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten worden, moeten 
maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige ge-
volgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt 
te worden dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te ver-
plaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor el-
ke soort en elk individu in Nederland. 
 
Procedure ontheffingsaanvraag 
Voor soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling. U hoeft geen ontheffing van de Flora- 
en faunawet aan te vragen, maar u moet wel de zorgplicht nakomen. 
 
Voor soorten van tabel 2 geldt dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde ge-
dragscode er een vrijstelling geldt. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet 
aan te vragen, maar u moet uw activiteiten aantoonbaar uitvoeren zoals in de ge-
dragscode staat. Tevens blijft de zorgplicht gelden. 
 
Indien u niet kunt werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen 
om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te ga-
randeren (zogenoemde mitigerende maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing 
van de Flora- en faunawet aan te vragen. Wilt u zeker weten of uw mitigerende maat-
regelen voldoende zijn, en er inderdaad geen ontheffing nodig is? Vraag dan een ont-
heffing aan om uw maatregelen goed te keuren. 
 
Indien beschermde soorten van tabel 3 zijn aangetroffen in het plangebied, dan is 
mogelijk een ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Net als voor tabel 2-soorten geldt dat 
als u maatregelen kunt nemen om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vas-
te rust- en verblijfplaats te garanderen (zogenoemde mitigerende maatregelen), u 
geen ontheffing van de Flora- en faunawet hoeft aan te vragen. U kunt uw mitigatie-
plan voorleggen bij Dienst Regelingen voor goedkeuring. 
 
Voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn (die ook onder de tabel 3-soorten 
van de Flora- en faunawet vallen) is het niet langer mogelijk ontheffing aan te vragen 
op grond van ruimtelijke ontwikkelingen. Dat zelfde geldt voor vogelsoorten. Zie bijla-
ge 1 Flora- en faunawet voor een beschrijving van de te volgen procedure voor deze 
soorten. 
 
Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te wor-
den aangevraagd bij Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw & Innovatie. Voor de ontheffingsaanvraag is het noodzakelijk te weten 
welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen kunnen worden 
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getroffen. Dienst Regelingen zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stap-
penplan waarin de aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verkla-
ring van geen bedenkingen’ (vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een onthef-
fing niet noodzakelijk is wanneer men zich bij de uitvoering houdt aan het opgestelde 
stappenplan.  
 
Wanneer gesloopt of gekapt wordt zonder vervolgonderzoek te laten plaatsvinden, en 
er blijken beschermde soorten aanwezig te zijn, dan wordt de Flora- en faunawet over-
treden. Dit is een economisch delict waar boetes aan verbonden zijn.  
 
Onderzoek naar vleermuizen duurt ongeveer 6 maanden. Indien het onderzoek over 
de winterperiode heen getrokken moet worden, kan het langer duren. Onderzoek naar 
andere soortgroepen kan vaak sneller (met 1 of 2 bezoeken) afgerond worden. De 
doorlooptijd van een ontheffingsaanvraag bij Dienst Regelingen bedraagt doorgaans 
6 weken tot 4 maanden.  
 
Een vleermuisonderzoek is circa drie jaar geldig. Indien de werkzaamheden niet bin-
nen drie jaar hebben plaatsgevonden, dan moet opnieuw onderzoek worden uitge-
voerd. 
 
Wabo 
Vanaf 1 oktober 2010 is voor ruimtelijke ontwikkelingen de Wabo (Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht) in werking getreden. Dit houdt in dat de benodigde ver-
gunningen en ontheffingen, dus ook die ten aanzien van de Flora- en faunawet en Na-
tuurbeschermingswet, in de meeste gevallen via een omgevingsvergunning gaan lo-
pen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend bij de betreffende 
gemeente en vervolgens door de gemeente ter beoordeling voorgelegd aan het Minis-
terie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voormalig Ministerie van LNV). 
Het Ministerie van EL&I geeft bij goedkeuring een vvgb (verklaring van geen beden-
kingen) af. Deze vvgb vervangt de huidige ontheffing Flora- en faunawet. 
 
De grootste veranderingen in het nieuwe systeem zijn dat: 
1 het Ministerie van EL&I geen direct contact meer met de aanvrager heeft; 
2 de gemeente verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving van de vvgb in de 

omgevingsvergunning.  
 
Het doel van deze herstructurering is het versnellen en vergemakkelijken van de pro-
cedure. 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


