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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Golden Tulip Zeegse is voornemens om de bestaande camping 'de Molenkamp', 
noordoostelijk van Zeegse, om te vormen tot een luxe recreatiecomplex met 
recreatiewoningen. De herontwikkeling van het recreatiepark is op grond van het 
geldende bestemmingsplan niet toegestaan. Derhalve moet het geldende planologische 
regime worden aangepast.  
 
Recreatieterrein Molenkamp heeft ongeveer 200 plaatsen waarvan 170 jaarplaatsen en 
30 toeristische plaatsen. De huidige bestemming is 'Recreatieve doeleinden - permanente 
verblijfsrecreatie'. Gelet op de omvang van de camping (circa 4 hectare) kan gesproken 
worden van een terrein dat intensief gebruikt wordt. Daarnaast is het aanbod relatief 
eenzijdig omdat het grotendeels bestaat uit vaste standplaatsen voor stacaravans.  
 
Het is de bedoeling om het huidige aantal standplaatsen te extensiveren tot een fors lager 
aantal recreatiewoningen. Uitgangspunt is om 65 recreatiewoningen te realiseren (in het 
bos, op ruime kavels in te passen tussen het bestaande bomenbestand). Voor de 
voorzieningen kan aangehaakt worden op de faciliteiten van het nabijgelegen hotel 
Golden Tulip Zeegse (op circa 300 meter). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1: ligging projectgebied  

Golden Tulip 

Plangebied 
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Recreatieterrein Molenkamp wordt in het Structuurplan van de gemeente Tynaarlo 
aangemerkt als een gebied met het accent op recreatie en natuur en in de POP2 van de 
provincie Drenthe als zone VI (bos met functie voor recreatie, productie en natuur). Het 
terrein ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (groen gearceerd in figuur 1) en ligt 
nabij het Natura 2000 gebied Drentsche Aa (wit gearceerd in figuur 1). Vanwege de ligging 
nabij het Natura 2000 gebied dient de bestemmingsplanwijziging te worden getoetst aan 
de Natuurbeschermingswet 1998. Naast de toetsing aan de Natuurbeschermingswet 
1998 is aandacht besteed aan het ruimtelijk kader omtrent de EHS. Ook is er een getoetst 
aan de Flora- en faunawet . 

1.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen 
ruimtelijk ingreep met de huidige natuurwetgeving. 
 
In deze rapportage wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: 

• Welke natuurwetgeving is voor de beoogde ontwikkeling / activiteit van belang? 
• Wat zijn de te verwachten (negatieve) effecten op natuurwaarden? 
• In hoeverre is de beoogde ontwikkeling mogelijk strijdig met de 

natuurwetgeving?  
• Welke consequenties zijn daar aan te verbinden? 

1.3 Natuurbeschermingswetgeving 

De huidige natuurbeschermingswetgeving kan worden onderverdeeld in 
soortbescherming en gebiedsbescherming. 

• Soortbescherming wordt gewaarborgd door de Flora- en faunawet. Deze wet 
beschermt inheemse dier- en plantensoorten waarbij onderscheid wordt gemaakt 
in verschillende beschermingscategorieën. Voor alle activiteiten met een 
mogelijk effect op beschermde dieren plantensoorten is toetsing aan de Flora- en 
faunawet noodzakelijk. 

• Gebiedsbescherming wordt gewaarborgd door de Natuurbeschermingswet 1998 
en een toetsing aan de EHS. De Natuurbeschermingswet 1998 beschermt 
Natura2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten. Voor activiteiten met 
een mogelijk effect op deze gebieden is toetsing aan de Natuurbeschermingswet 
1998 noodzakelijk. Een uitgebreide beschrijving met betrekking tot 
natuurbeschermingswetgeving is opgenomen in bijlage 1. De planologische 
bescherming van gebieden aangemerkt als Ecologische Hoofdstructuur vindt 
primair plaats bij ruimtelijke procedures en andere vergunningaanvragen.  

 
Het plangebied grenst aan het Natura2000-gebied �Drentsche Aa�. Omdat de planlocatie 
nabij dit beschermd natuurgebied ligt én op voorhand niet kan worden uitgesloten dat de 
ontwikkeling daarmee een relatie heeft, is voor wat betreft de 
natuurbeschermingswetgeving behalve de Flora- en faunawet (bescherming van dier- en 
plantensoorten) ook de Natuurbeschermingswet 1998 van toepassing.  
 
Daarnaast ligt de planlocatie in de (provinciale) Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van 
Drenthe. In dit rapport wordt ingegaan op de vraag of er sprake is van �aantasting van 
wezenlijke waarden en kenmerken�. Deze toetsing geeft een ecologisch-inhoudelijke 
indruk van het optreden van eventuele effecten op de EHS. Bij mogelijke effecten 
adviseren wij in overleg te treden met Bevoegd Gezag, de provincie Drenthe, over 
eventuele mitigerende of compenserende maatregelen. 
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1.4 Aanpak Oranjewoud  

De mogelijke aanwezigheid van beschermde planten- en/of diersoorten is in eerste 
instantie bepaald aan de hand van de volgende gegevens: 

• Vrij beschikbare gegevens van het Natuurloket 
• Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en -data 
• Een oriënterend veldbezoek op 22 februari 2010 

 
Op basis van habitateisen, het oriënterend veldbezoek en deskundigenoordeel is een 
selectie gemaakt van de soorten die daadwerkelijk in of nabij de planlocatie verwacht 
worden. Het veldbezoek betreft geen volledige inventarisatie, maar is erop gericht te 
controleren in hoeverre soorten daadwerkelijk in het plangebied kunnen voorkomen of in 
hoeverre de locatie voldoet aan de eisen die deze soorten aan hun leefomgeving stellen. 
Ten aanzien van vigerend beleid, soortspecifieke informatie en andere gegevens is 
gebruik gemaakt van verschillende bronnen.  
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2 Gebiedsbeschrijving 

2.1 Plangebied 

Zeegse is een esdorp in de gemeente Tynaarlo ten oosten van Vries, ten zuidwesten van 
Zuidlaren en ten noordoosten van Assen.  Het dorp ligt in het hartje van het stroomgebied 
van de Drentsche Aa en maakt onderdeel uit van het Nationaal beek- en 
esdorpenlandschap Drentsche Aa. Het dorp ligt ingeklemd tussen het Zeegserloopje en 
de Drentsche Aa (Schipborgsche Diep).  
 
Op het kaartbeeld van 1850 is de oorspronkelijke opzet van het landschap nog 
goed zichtbaar. Zeegse bestaat uit een klein aantal verspreid liggende boerderijen. 
Aan de westzijde van het dorp ligt de es en aan de noordwestzijde en 
de oostzijde liggen de stroomdalen van respectievelijk het Zeegserloopje en de 
Drentsche Aa (Schipborgsch Diep). Langs de oevers liggen de laaggelegen hooi- en 
weilanden. De overige gronden zijn de grotendeels open velden die in gebruik 
waren voor het weiden van schapen en het steken van plaggen. In 1900 was 
een aanzienlijk deel van deze velden al bebost om verstuiving van de heidevelden 
tegen te gaan. Ook Molenkamp was toen al bebost. 
  

 
Afbeelding 2: ligging plangebied t.o.v. omgeving 
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Het plangebied is ingericht als camping. Op het terrein waren ten tijde van het veldbezoek 
slechts een klein aantal stacaravans aanwezig. Het grootste deel van het campingterrein 
bestaat uit kort gemaaid grasveld. Op dit deel van het terrein staan solitaire naaldbomen 
en als afscheiding van de staanplaatsen is veelal gebruik gemaakt van (lage) 
coniferenhagen.  

 
Foto 1 en 2: impressie van het plangebied  
 
Op het terrein is een zwembad en zijn een aantal stenen en enkele houten gebouwtjes 
aanwezig. Plaatselijk liggen er enkele hopen sloopafval. Aan de noordkant van het terrein 
is een klein naaldbos aanwezig. Het betreft hier een eenvormig naaldbos, met veel 
Lariksen, waartussen enkele loofbomen (Zomereik en Zachte Berk) staan. Ondergroei is 
nauwelijks aanwezig. 
 

 
Foto 3 en 4: impressie van het plangebied 
 
Aan de noordkant van dit bos, langs de rand van het plangebied, is een zandpad 
aanwezig. Langs dit zandpad bevindt zich een houtwal. Aan weerszijden van het zandpad 
is een laanbeplanting van Zomereiken aanwezig. Aan de oostrand van het plangebied ligt 
ook een zandpad. Langs dit pad zijn liggen een aantal hopen met dood hout. Oostelijk en 
westelijk van het plangebied bevindt zich een naaldbos. Deze bossen vallen buiten het 
plangebied. Het Drentsche Aa gebied ten noorden en ten zuiden van de camping valt 
eveneens buiten het plangebied. 
 

2.2 Directe omgeving van het plangebied 

Oostelijk en westelijk van het plangebied is bos aanwezig. Deze bossen vallen, net als het 
plangebied, binnen de EHS. Deze bossen bestaan uit een monocultuur van naaldbomen. 
Het betreffen hier bossen van arme zandgronden. 
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Het plangebied grenst zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde, slechts gescheiden 
door een zandweg, aan het Natura 2000-gebied Drentsche Aa. Ten noorden van het 
plangebied zijn weilanden en enkele kleine bosgebieden aanwezig. Ten zuiden van het 
plangebied is droge heide en zijn stuifzandgebiedjes aanwezig. Op ongeveer 250 meter 
afstand van het recreatieterrein is hier een veentje aanwezig. Rondom dit veentje is bos 
van arme zandgrond aanwezig.  
 

 
Afbeelding 3: topografie en ligging projectgebied 
 

2.3 Beoogde ontwikkeling 

Recreatieterrein Molenkamp heeft ongeveer 200 plaatsen waarvan 170 jaarplaatsen en 
30 toeristische plaatsen. Het is de bedoeling om het huidige aantal standplaatsen te 
extensiveren tot een fors lager aantal recreatiewoningen. Uitgangspunt is om 65 
recreatiewoningen in het bos op ruime kavels in te passen tussen het bestaande 
bomenbestand. Voor de voorzieningen kan aangehaakt worden op de faciliteiten van het 
nabijgelegen hotel Golden Tulip Zeegse (circa 300 meter). Het aantal mensen op het 
kleine oppervlakte dat er verblijft c.q. kan verblijven wordt met de plannen verkleind. Voor 
de gemeente is het tevens van belang dat permanente bewoning niet wordt toegestaan. 
Het is de bedoeling dat de recreatiewoningen, gedurende het gehele jaar, verhuurd 
worden.  
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Molenkamp beschikt in de huidige situatie over een uitstekende landschappelijke 
inpassing in de Zeegser bossen. Uitgangspunt is om deze kwaliteit te behouden. Bij de 
inpassing wordt er naar gestreefd meer diversiteit te creëren door de omvorming van 
naaldhout naar meer loofhout. De groene ruimte op het terrein zal worden vergroot . 
Wandelpaden op het terrein en in randzones worden in aansluiting op deze groene sfeer 
uitgevoerd in halfverharding. De keuze van de beplanting wordt gebaseerd op de 
bodemgesteldheid en waterhuishouding, duurzaamheid, het inheemse karakter en 
onderhoudvriendelijkheid. Aanvullende boomaanplant in het zuidelijke deel zal een open 
karakter houden. Er wordt uitgegaan van een ontwerp zonder hekken. Er wordt een 
gescheiden regenwater en rioolwaterstelsel aangelegd. Op het terrein wordt ruimte 
gemaakt voor infiltratie van afstromend hemelwater, bijvoorbeeld in de vorm van wadi�s. 
Voor de ontsluiting van het terrein wordt uitgegaan van twee ontsluitingen met de 
omliggende wegen (één volwaardige ontsluiting en één calamiteitenroute). 
 

 
Afbeelding 4: plattegrond van het te herontwikkelen recreatieterrein 
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3 Toetsing Flora- en faunawet 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag in welke mate door de 
Flora- en faunawet beschermde planten en/ of dieren door de beoogde activiteiten 
worden beïnvloed en of hiervoor een ontheffing van die wet noodzakelijk is. 

3.1 Natuurwaarden 

Op basis van een bureaustudie, habitateisen, een oriënterend veldbezoek en 
deskundigenoordeel is onderzocht welke soorten daadwerkelijk in of nabij de planlocatie 
verwacht worden. 
 
Op de site van Natuurloket nagegaan welke verspreidingsgegevens van soorten 
beschikbaar zijn en hoe intensief deze kilometerhokken zijn onderzocht. Tevens een 
literatuuronderzoek uitgevoerd. Daarbij is gebruik gemaakt van verschillende 
verspreidingsatlassen en enkele internetsites. Daarnaast is op 23 februari 2010 een 
veldbezoek gebracht aan het gebied.  
 
Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten in de kilometerhokken of de wijde 
omgeving van het plangebied betekent niet dat deze soorten zich ook binnen de grenzen 
van het projectgebied bevinden. Het plangebied omvat vaak een klein deel van het 
kilometerhok en daarmee ook een beperkt aantal biotopen. Met behulp van het 
veldbezoek is nagegaan welke biotopen in het plangebied voorkomen en welke soorten 
dus daadwerkelijk verwacht kunnen worden. 
 

3.1.1 Zoogdieren 

Zoogdieren worden in de Flora- en faunawet onderverdeeld in vleermuizen en overige 
zoogdieren. Vrijwel alle inheemse zoogdiersoorten worden beschermd door de Flora- en 
faunawet. 
 

Grondgebonden zoogdieren 
De begroeiingen, bosgebiedjes, grasvelden en hopen met dood hout in het plangebied 
vormen voor een beperkt aantal diersoorten een geschikt leefgebied. Deze biotopen zijn 
geschikt voor algemeen voorkomende soorten zoals Mol , Egel, Konijn, Bosspitsmuis, 
Rosse woelmuis en Veldmuis. Ook kunnen soorten als de Wezel, Hermelijn en 
Steenmarter incidenteel in het plangebied aanwezig zijn. Overige beschermde 
zoogdierensoorten worden in en nabij niet verwacht. 
 

Vleermuizen 
In de omgeving van het plangebied komen de volgende soorten vleermuizen voor: 
Gewone dwergvleermuis en Rosse vleermuis (Atlas van de Nederlandse zoogdieren, 
Broekhuizen et. al.). Op basis van biotoopeisen is ook het voorkomen van andere 
vleermuissoorten, zoals Laatvlieger,  waarschijnlijk. De bomenrijen en bosranden rond 
het plangebied vormen een mogelijke vliegroute en foerageergebied voor vleermuizen.  
 
Afhankelijk van de soort maken vleermuizen gebruik van openingen in oudere gebouwen 
en bomen om te gebruiken als vaste rust- en verblijfplaats. In het plangebied zijn geen 
gebouwen aanwezig die geschikt zijn als vaste verblijfplaatsen van gebouwbewonende 
vleermuizen. Daardoor is het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen van 
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gebouwbewonende vleermuizen uit te sluiten. In de bomen in het plangebied zijn geen 
openingen aangetroffen in de vorm van holtes. Hierdoor kunnen eventueel te verwijderen 
bomen niet worden gebruikt als vaste rust- en verblijfplaatsen door boombewonende 
vleermuissoorten. Er zijn wel een aantal vogelnestkastjes in het plangebied aanwezig. 
Behalve dat deze kastjes kunnen worden gebruikt door vogels, kunnen deze nestkastjes 
ook worden gebruikt door vleermuizen als verblijfsplaats. Het gaat dan om 
zomerverblijfplaatsen. Ze worden dan door vleermuissoorten, zoals Rosse vleermuis, 
alleen gebruikt als slaapplaats of paarplaats van één of enkele dieren.  
 

3.1.2 Vogels 

In de omgeving van het plangebied komen diverse vogelsoorten voor. Tijdens het 
veldbezoek zijn diverse zangvogels waargenomen. De begroeiingen in het plangebied zijn 
geschikt als broedplaats voor vogels, zoals Winterkoning, Koolmees, Pimpelmees, 
Roodborst, Zanglijster, Vink en Zwartkop. Ook de vogelnestkastjes in het plangebied  
kunnen worden gebruikt door diverse soorten zangvogels. Soorten met een vaste 
nestplaats, zoals diverse soorten spechten en roofvogels, zullen binnen het plangebied 
niet broeden. Nesten van dit soort vogels zijn binnen het plangebied niet aangetroffen. 
 

3.1.3 Reptielen 

De Hazelworm en Levendbarende hagedis zijn de reptielensoorten die in de omgeving van 
het plangebied voorkomen.  (www.ravon.nl) 
 
De habitat van de Hazelworm bestaat uit vochtige, begroeide omgevingen met een 
strooisellaag waarin het dier in kan schuilen en jagen. De Hazelworm is voornamelijk te 
vinden in bossen op open plekken, bosranden en houtwallen. Als er maar een losse, 
makkelijk vergraafbare bodem aanwezig is en veel bodemvegetatie. Habitat voor een 
duurzame populatie Hazelwormen is binnen het plangebied niet aanwezig. Op het kale 
terrein ontbreekt het aan bodemvegetatie. Ook in het naaldbos aan de noordkant van het 
plangebied ontbreekt bodemvegetatie. Een klein oppervlakte langs de randen buiten het 
projectgebied (bosranden en houtwal langs zandpaden) is mogelijk wel geschikt als 
leefgebied voor de Hazelworm. In het plangebied is geen geschikt habitat voor de 
Hazelworm aanwezig.  
 
De Levendbarende hagedis geeft de voorkeur aan licht vochtige habitats zoals vochtige 
heidevelden, bosranden, kalkgraslanden, braakliggende terreinen en weg/spoorbermen. 
Deze omstandigheden ontbreken in het plangebied. Langs de randen buiten het 
plangebied (bosranden en houtwal langs zandpaden) is wel geschikt leefgebied voor de 
Levendbarende hagedis aanwezig. In het plangebied is geen geschikt habitat voor de 
Levendbarende hagedis aanwezig.  
 
Omdat geschikt biotoop, voor de Hazelworm en Levendbarende hagedis, in het 
plangebied ontbreekt komen deze soorten niet in het plangebied voor.  
 

3.1.4 Planten 

Het grootste deel van het terrein bestaat uit kort gemaaid grasveld. De overige begroeiing 
in het plangebied bestaat uit solitaire naaldbomen, coniferenhagen en eenvormig 

http://www.ravon.nl)
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naaldbos waartussen enkele loofbomen (Zomereik en Zachte Berk) staan. In het gehele 
plangebied is nauwelijks bodemvegetatie aanwezig. Beschermde soorten zijn niet 
aangetroffen. Op grond van de aangetroffen vegetaties en terreinkenmerken worden geen 
beschermde plantensoorten verwacht.  
 

3.1.5 Amfibieën 

In de omgeving van het plangebied komen de volgende soorten amfibieën voor: Kleine 
watersalamander, Gewone pad, Bruine kikker, Poelkikker en Bastaardkikker 
(www.ravon.nl). 
 
Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Omdat in de nabije omgeving 
van het plangebied water ontbreekt zijn er geen voortplantingsplaatsen  voor amfibieën 
aanwezig. Een veentje op ongeveer 250 meter afstand van het plangebied vormt wèl een 
geschikt voortplantingswater voor  amfibieën. De bossen en begroeiingen in de omgeving 
van dit veentje vormen tevens een geschikt landhabitat. Binnen het plangebied zijn geen 
geschikte biotopen voor amfibieën aanwezig. Hierdoor komen deze soorten niet in het 
plangebied voor. 
 

3.1.6 Insecten 

Beschermde soorten dagvlinders, libellen of andere insecten worden niet verwacht. Het 
biotoop is niet geschikt voor deze soorten door het ontbreken van de geschikte 
waardplanten (voor vlinders) en het ontbreken van water (voor libellen). 
 

3.1.7 Overige soorten 

Gezien de aard van het gebied en de daar aanwezige biotopen, kan gesteld worden dat 
beschermde soorten van andere soortgroepen niet in het onderzoeksgebied verwacht 
worden.  
 

3.2 Effecten op beschermde soorten (Flora- en faunawet) 

Uit de bureaustudie blijkt dat in het plangebied vogels en beschermde zoogdiersoorten 
aanwezig zijn. Per soortgroep, waarvan beschermde soorten in het plangebied verwacht 
worden, wordt kort aangegeven wat de consequenties van de voorgenomen plannen zijn. 
Indien van toepassing, wordt aangegeven hoe negatieve effecten voorkomen dan wel 
verzacht kunnen worden (mitigerende maatregelen). 
 

3.2.1 Zoogdieren 

Grondgebonden zoogdieren 
Door de werkzaamheden wordt een deel van het leefgebied van een aantal kleine 
zoogdieren, zoals de diverse muizensoorten, tijdelijk vernietigd. Door de inzet van zware 
machines lopen deze dieren tevens het gevaar om gedood te worden. Effecten op kleine 
zoogdieren kunnen worden beperkt door, voordat de werkzaamheden beginnen, de 
aanwezige vegetatie zeer kort te maaien.  Door de aanwezige vegetatie, ter plaatse van 

http://www.ravon.nl)
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het plangebied, zo kort mogelijk te houden wordt het gebied door het ontbreken van 
dekking voor veel soorten weinig aantrekkelijk, en zullen zij het gebied verlaten. Tevens 
zullen tijdens het grondverzet nog aanwezige exemplaren bij gebrek aan dekking het 
gebied eerder ontvluchten. Grotere meer mobiele soorten als Hermelijn, Steenmarter en 
Wezel, zullen het gebied als gevolg van de verstoring vermijden. In de omgeving zijn 
voldoende schuilplaatsen voor deze soorten aanwezig. Negatieve effecten op deze 
soorten zijn dan ook niet aan de orde. 
 
Vleermuizen 
Ten gevolge van de voorgenomen werkzaamheden worden geen vaste rust- en 
verblijfplaatsen van vleermuizen aangetast. Het is niet uit te sluiten dat de 
vogelnestkasjes in het plangebied  's zomers door één of enkele vleermuizen worden 
gebruikt als slaapplaats of paarplaats. Indien nestkastjes zullen worden verwijderd dan 
zijn negatieve effecten op vleermuizen eenvoudig te voorkomen door de nestkastjes 
buiten de zomerperiode op een andere locatie neer te hangen. De bomenrijen en 
bosranden rond het plangebied vormen een mogelijke vliegroute en foerageergebied voor 
vleermuizen. Indien er bij de herinrichting rekening mee wordt gehouden dat doorgaande 
vliegroutes worden gehandhaafd dan worden geen belangrijke vliegroutes of 
foerageergebieden aangetast.  
Licht kan verstoring geven voor sommige soorten vleermuizen. Uitstraling van licht vanuit 
de toegangswegen en recreatiewoningen dient zoveel mogelijk voorkomen worden. De 
verlichting kan zo gekozen worden dat de uitstraling naar de omgeving minimaal is. Door 
de ligging van woningen binnen bosschages is de lichtuitstraling naar de omgeving 
beperkt. Indien bij de herinrichting rekening wordt gehouden met de lichtuitstraling naar 
de omgeving zal dit  niet leiden tot een wezenlijk effect.  
Negatieve effecten op vleermuizen worden dan ook niet verwacht. 
 

3.2.2 Vogels 

In het plangebied zijn vogels aanwezig. In de bomen, struiken en nestkastjes, in en rond 
het plangebied kunnen diverse soorten broedvogels voorkomen.  
 
In het algemeen kan worden gesteld dat ingrepen in het plangebied tijdens het 
broedseizoen (circa 15 maart � 15 juli) sterke negatieve effecten hebben op de meeste 
vogelsoorten door vernietiging van broedplaatsen en verstoring van de reproductie. 
Vanuit de Flora- en faunawet is het daarom verboden om broedende vogels te verstoren. 
Wettelijk gezien wordt er ook geen ontheffing verleend indien (broed)vogels worden 
verstoord, omdat dit makkelijk voorkomen kan worden door de werkzaamheden buiten 
het broedseizoen te starten. Een uitzondering hierop vormen standvogels die hun nest het 
gehele jaar gebruiken, dan wel jaarlijks van hetzelfde nest gebruik maken. Van deze 
soorten zijn de nesten, voor zover ze niet permanent verlaten zijn, jaarrond beschermd. Te 
denken valt hierbij aan holenbroeders die afhankelijk zijn van vaste holtes in bomen en 
roofvogels en uilen die jaarlijks hun oude nest weer opzoeken. In het plangebied zijn geen 
nesten van dit soort vogels aangetroffen. 
 
Vogels kunnen zowel ter plaatse van de ingreep als in een aangrenzende zone worden 
verstoord. Verstoringafstanden kunnen per soort verschillen. Daarnaast is het van belang 
in welke periode van het jaar een vogelsoort wordt verstoord. Doordat verstoring in de 
broedperiode de meeste gevolgen hebben voor een soort is de bescherming van vogels 
grotendeels gericht op het broedseizoen.  
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Als werkzaamheden voor aanvang van het broedseizoen starten, zullen er geen 
verstoringsgevoelige vogels in de directe omgeving gaan broeden. De werkzaamheden 
kunnen dan in het  broedseizoen voortgezet worden. Het is ook toegestaan om voor 
aanvang van het broedseizoen maatregelen te nemen waardoor het gebied 
onaantrekkelijk wordt als broedgebied voor vogels. Als er geen broedende vogels 
aanwezig zijn kunnen de werkzaamheden het hele jaar starten. 
In de omgeving van de planlocatie is voldoende alternatief broedbiotoop aanwezig. 
Na de ingreep is het plangebied weer geschikt als broedlocatie. Bovendien  betreft het 
hier algemeen voorkomende vogels.  
 
Licht kan verstoring geven voor sommige soorten vogels. Uitstraling van licht vanuit de 
toegangswegen en recreatiewoningen dient zoveel mogelijk voorkomen worden. De 
verlichting kan zo gekozen worden dat de uitstraling naar de omgeving minimaal is. Door 
de ligging van woningen binnen bosschages is de lichtuitstraling naar de omgeving 
beperkt. Indien bij de herinrichting rekening wordt gehouden met de lichtuitstraling naar 
de omgeving zal dit  niet leiden tot een wezenlijk effect. 
 
De gunstige staat van instandhouding van de vogels komt niet in gevaar. 

3.3 Conclusies natuurwaarden in het plangebied 

Uit de resultaten van de bureaustudie en het aanvullend veldbezoek komt naar voren dat 
het plangebied geen hoge natuurwaarde heeft en voor maar weinig soorten een geschikt 
biotoop vormt.   
 
Indien werkzaamheden ten behoeve van de aanleg- en inrichting buiten het broedseizoen 
van vogels plaatsvindt en er bij de herinrichting rekening wordt gehouden met de 
lichtuitstraling naar de omgeving zullen er geen negatieve effecten zijn op vogels. 
 
Het is niet uit te sluiten dat de vogelnestkasjes in het plangebied  's zomers door één of 
enkele vleermuizen worden gebruikt als slaapplaats of paarplaats. Indien nestkastjes 
worden verwijderd dan zijn negatieve effecten op vleermuizen eenvoudig te voorkomen 
door de nestkastjes buiten de zomerperiode op een andere locatie neer te hangen. Als er 
bij de herinrichting rekening mee wordt gehouden dat doorgaande vliegroutes 
(bomenrijen) voor vleermuizen worden gehandhaafd en er bij de herinrichting rekening 
wordt gehouden met de lichtuitstraling naar de omgeving dan zal dit  niet leiden tot een 
wezenlijk effect. Negatieve effecten op vleermuizen zijn dan uit te sluiten.  
 
De overige beschermde soorten waaraan als gevolg van werkzaamheden schade kan 
worden toegebracht, zijn allen algemeen voorkomende (tabel 1) soorten. Voor ingrepen in 
het kader van ruimtelijke ontwikkelingen geldt een algemene vrijstelling voor tabel 1-
soorten. Indien de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden en vliegroutes 
(bomenrijen) voor vleermuizen gehandhaafd blijven is de aanvraag van een ontheffing ex. 
artikel 75 van de Flora- en faunawet is niet nodig. 
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4 Voortoets Natuurbeschermingswet 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag in welke mate aantasting plaatsvindt van de 
instandhoudingsdoelen behorend bij Natura2000-gebieden zoals bedoeld in de 
Natuurbeschermingswet 1998 Dit hoofdstuk bevat daarmee de �Voortoets� (zie bijlage 1 
voor een beschrijving van de voortoets). 
 

4.1 Werkwijze 

Het plangebied grenst aan het Natura2000-gebied Drentsch Aa. Natura2000-gebieden 
(bestaande uit Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden) en Natuurmonumenten worden 
beschermd door de Natuurbeschermingswet 1998. Bij ontwikkelingen binnen de door de 
Natuurbeschermingswet 1998 beschermde gebieden, kunnen negatieve effecten 
optreden. Ook kunnen effecten optreden wanneer een ontwikkeling in de omgeving van 
een beschermd gebied plaatsvindt, indirect een effect hebben op het beschermde gebied.  
 
Om na te gaan in welke mate negatieve effecten optreden, is in kaart gebracht welke 
soorten en habitattypen als kwalificerende soorten zijn opgenomen voor het Natura2000-
gebied, wat de instandhoudingdoelstellingen van het Natura2000-gebied zijn en wat de 
relatie tussen het plangebied en het Natura2000-gebied is. Op basis van de bij 
Oranjewoud aanwezige expertise en beschikbare literatuur wordt een uitspraak gedaan of 
het optreden van negatieve effecten al dan niet met zekerheid kunnen worden 
uitgesloten. Is er zeker geen sprake van negatieve effecten op het Natura2000-gebied, 
dan is een vergunning niet noodzakelijk.  
 
Wanneer uit de Voortoets blijkt dat mogelijke effecten op de instandhoudingdoelen niet 
zijn uit te sluiten, dan is er een zogenaamde �Verslechtering- en verstoringstoets� 
noodzakelijk, gevolgd door een vergunningprocedure. Uit de Verslechtering- en 
verstoringstoets moet blijken of de mogelijke effecten significant negatief zijn (waarbij 
�significant� in dit geval betekent dat één of meer van de instandhoudingdoelen geschaad 
of belemmerd wordt). Wanneer uit de Verslechtering- en verstoringstoets blijkt dat er 
sprake is van negatieve effecten én deze mogelijk significant negatief zijn, dan is er een 
zogenaamde �Passende beoordeling� noodzakelijk, gevolgd door een 
vergunningprocedure. Een uitgebreide beschrijving van de Natuurbeschermingswet 1998 
is opgenomen in bijlage 1. 
 

4.2 Natura 2000-gebied Drentsche Aa 

Het Drentsche Aa-gebied is een van de laatste gave stroomdalen van ons land. Het oude 
cultuurlandschap van de Drentsche Aa bestaat uit een complex van beken met 
madelanden (beekbegeleidende weiden en hooilanden), oude bossen en jongere bosjes, 
houtwallen, essen (akkers), droge en natte heiden (velden), zandverstuivingen (duinen), 
jeneverbesstruwelen, esdorpen, en landgoederen.  
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Afbeelding 5: ligging beschermde gebieden t.o.v. recrteatieterrein 
  
Het ecologisch netwerk Natura 2000 moet de betrokken natuurlijke habitats en 
leefgebieden van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat 
van instandhouding behouden of in voorkomend geval herstellen. Onder het begrip 
�instandhouding� wordt een geheel aan maatregelen verstaan die nodig zijn voor het 
behoud of herstel van natuurlijke habitats en populaties van wilde dier- en 
plantensoorten in een gunstige staat van instandhouding.  
 
Het Drentsche Aa-gebied is formeel aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Het gebied 
heeft een instandhoudingsdoel voor  16 habitattypen, een viertal vissoorten, een 
amfibieënsoort en een tweetal vogelsoorten. In onderstaand overzicht zijn de 
instandhoudingsdoelen kort aangegeven. 
 
 

Code  Habitattype    Instandhoudingsdoel 
H2310  Stuifzandheiden met struikhei  Uitbr. opp. verbeteren kw. 
H2320  Binnenlandse kraaiheidebegroeiingen Behoud opp. verbeteren kw. 
H3160  Zure Vennen    Behoud opp. verbeteren kw. 
H3260  Beken en rivieren met waterplanten  Uitbr. opp, verbeteren kw. 
H4010  Vochtige heiden    Uitbr. opp, verbeteren kw. 
H4030   Droge heiden     Behoud opp. verbeteren kw. 
H5130  Jeneverbesstruwelen   Behoud opp. verbeteren kw. 
H6230  Heischrale graslanden   Uitbr. opp. verbeteren kw. 
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H6410  Blauwgraslanden   Uitbr. opp. verbeteren kw. 
H7110  Actieve hoogvenen    Behoud opp. verbeteren kw. 
H7140  Overgangs- en trilvenen    Uitbr. opp, verbeteren kw. 
H7150  Pioniervegetaties met snavelbiezen Behoud opp. verbeteren kw. 
H9160  Eiken-Haagbeukenbossen  Uitbr. opp. verbeteren kw. 
H9190  Oude eikenbossen   Behoud opp. en kwaliteit 
H91D0  Hoogveenbossen    Uitbr. opp. verbeteren kw. 
H91E0  Vochtige alluviale bossen  Uitbr. opp. verbeteren kw.
  
 

Soortnr. Soort    Instandhoudingsdoel 
H1099  Rivierprik   Behoud omvang/kwal.  
      leefgebied voor uitbreiding populatie 
H1134  Bittervoorn   Behoud omvang/kwal.  
      leefgebied voor uitbreiding populatie 
H1145  Grote Modderkruiper  Behoud omvang/kwal.  
      leefgebied voor uitbreiding populatie 
H1149  Kleine Modderkruiper  Behoud omvang/kwal.  
      leefgebied voor uitbreiding populatie 
H1166   Kamsalamander   Uitbreiding omvang en  
      verbeteren kwaliteit leefgebied voor  
      uitbreiding populatie 
 

Complementaire doelsoorten 
Soortnr. Soort    Instandhoudingsdoel 
A153  Watersnip   Behoud omvang/kwal. leefgebied 
      voor populatie van ten minste 100paren 
A275   Paapje    Uitbreiding omvang en/of  

verbeteren kwaliteit leefgebied met een 
draagkracht voor een populatie van ten 
minste 10 paren  

A338   Grauwe klauwier  Uitbreiding omvang en/of  
verbeteren kwaliteit leefgebied met een 
draagkracht voor een populatie van ten 
minste 10 paren 

 
Uitbr. opp. verbeteren kw.: uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Behoud opp. verbeteren kw.: behoud oppervlakte en verbetering kwaliteit. 
Behoud opp. en kwaliteit:  behoud oppervlakte en kwaliteit. 

4.3 Toetsing effecten 

De toetsing van de mogelijke effecten van de beoogde ingreep is gekoppeld aan de 
instandhoudingsdoelen van het Natura2000-gebied. Voor het bepalen van mogelijke 
effecten tijdens de herontwikkeling en exploitatie van het recreatieterrein op aangewezen 
soorten en habitattypen is de volgende methode gebruikt, waarbij twee sporen worden 
gevolgd: 

• Bepalen van de (voornaamste) effecten 
• Bepalen van de effectgevoeligheid van soorten en habitattypen 
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De twee sporen worden met elkaar gecombineerd en resulteren dan per soort en 
habitattype in een conclusie, die aangeeft of - en zo ja in welke mate een soort of 
habitattype wordt beïnvloed.  
 

4.3.1 Habitattypen en soorten 

De Drentsche Aa is aangewezen als Habitatrichtlijngebied met zowel habitattypen en de 
vissoorten Rivierprik, Bittervoorn, Grote modderkruiper en Kleine modderkruiper en de 
amfibieënsoort Kamsalamander. Ook gelden de volgende complementaire doelen: de 
broedvogels Watersnip, Paapje en Grauwe klauwier.  
 
Om een eerste indruk te krijgen van de effecten die van belang kunnen zijn is de 
effectindicator, die hiervoor door het Ministerie van LNV is ontwikkeld, geraadpleegd. De 
selectie van mogelijk relevante factoren met de effectindicator is uitgevoerd voor de 
activiteit 'Woningbouw'.  
 
Het bouwen van woningen kan tijdelijke en permanente gevolgen op hebben natuur. 
Meest duidelijk is het verlies aan oppervlakte: waar woningen staan is geen natuur 
mogelijk. Door de aanleg kunnen ook migratieroutes verbroken worden of treedt 
versnippering op van een netwerk van natuurgebieden. In de aanlegfase kan sprake zijn 
van verstoring door geluid, licht, trillingen etc. Ook moet rekening worden gehouden met 
negatieve effecten door bouwverkeer (bijvoorbeeld verontreiniging). Als de 
recreatiewoningen eenmaal in gebruik worden genomen, is er naast een permanente 
verandering in licht- en geluidsbelasting ook sprake van nevenactiviteiten zoals 
toenemende recreatie. 
 
Voor het Natura 2000 gebied Drentsche Aa geeft de indicator voor de betreffende selectie 
de informatie die in de volgende tabel is opgenomen. 
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Tabel 1: gevoeligheid voor storende factoren ten gevolge van de activiteit 'Woningbouw' 

 
 
1 Oppervlakteverlies  10 Verandering stroomsnelheid 
2 Versnippering   11 Verandering overstromingsfrequentie 
3 Verzuring   12 Verandering dynamiek substraat 
4 Vermesting   13 Verstoring door geluid  
5 Verzoeting   14 Verstoring door licht  
6 Verzilting   15 Verstoring door trillingen 
7 Verontreiniging  16 Optische verstoring  
8 Verdroging   17 Mechanische effecten  
9 Vernatting   18 Verandering populatiedynamiek 
    19 Verandering soortensamenstelling 
 

Effecten ontwikkeling op habitattypen  
Omdat de ontwikkeling van het recreatieterrein buiten het Natura2000-gebied plaats 
vindt zijn er alleen externe effecten mogelijk. Effecten ten gevolge van directe 
storingsfactoren zoals oppervlakteverlies, versnippering en mechanische effecten zullen 
daardoor niet optreden. Effecten vanuit de externe werking zullen eveneens geen 
negatieve invloed hebben op habitattypen. 
Hieronder volgt een toelichting.  
• Molenkamp beschikt in de huidige situatie over een uitstekende landschappelijke 

inpassing in de Zeegser bossen. Uitgangspunt is om deze kwaliteit te behouden. 
Effecten ten gevolge van storingsfactoren zoals optische verstoring zullen hierdoor 
niet optreden. 
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• De herontwikkeling wordt gerealiseerd ter plaatse van het huidige recreatieterrein. 
Natuurlijke biotopen komen in het plangebied zelf niet voor. Als gevolg van de 
ontwikkeling verandert het karakter van het gebied niet. Effecten op abiotische 
factoren (zoals bodemreliëf, water-, bodem- en luchtkwaliteit en landschappelijke 
kwaliteiten) als mede op de habitats waarvoor het Drentsche Aa-gebied is 
aangewezen zijn dan ook uit te sluiten. 

• De ingreep vindt buiten het natuurgebied plaats. Tijdens de bouwwerkzaamheden 
zullen eventueel verontreinigende stoffen buiten het natuurgebied blijven. Het 
huidige aantal standplaatsen wordt geëxtensiveerd tot een fors lager aantal 
recreatiewoningen. Hierdoor zal de recreatiedruk verminderen. De ontwikkeling 
van het recreatieterrein zal dan ook niet resulteren in een toename van 
verontreiniging.  

• De ontwikkeling zal niet leiden tot verlaging van de grondwaterstand in het 
natuurgebied. Er zal geen grondwater worden onttrokken. Op het terrein wordt 
ruimte gemaakt voor infiltratie van afstromend hemelwater, bijvoorbeeld in de 
vorm van wadi�s. 

• Molenkamp beschikt in de huidige situatie over een uitstekende landschappelijke 
inpassing in de Zeegser bossen. Uitgangspunt is om deze kwaliteit te behouden. 
Effecten ten gevolge van storingsfactoren zoals optische verstoring zullen hierdoor 
niet optreden. 

 

Effecten op Kamsalamander 
In Noord-Drenthe komt de kamsalamander � ook historisch � slechts lokaal voor in kleine 
populaties. Het smalle beekdal van de Drentsche Aa is geen optimaal leefgebied. Het 
meest geschikte leefgebied wordt gevormd door poelen en voedselrijke vennen op de 
overgang van heide naar het beekdal. Het landbiotoop van de kamsalamander bestaat uit 
kleinschalig landschap. In de omgeving van het plangebied is geen geschikt 
(land)biotoop aanwezig voor de Kamsalamander. Derhalve zijn er geen negatieve effecten 
te verwachten op de Kamsalamander. 
 

Effecten op Rivierprik, Bittervoorn, Grote modderkruiper en Kleine modderkruiper 
De vissoorten Rivierprik, Bittervoorn, Grote modderkruiper en Kleine modderkruiper zijn 
allen gevoelig tot zeer gevoelig voor oppervlakteverlies, verontreiniging, verdroging, 
verandering van dynamiek van het substraat en verstoring door mechanische effecten. Al 
deze vissoorten komen voor in de Drentsche Aa. De activiteiten van herontwikkeling en 
exploitatie van het plangebied vinden plaats op zo�n 500 meter afstand van de Drentsche 
Aa (Schipborgsche Diep). De realisatie van recreatiewoningen en daarmee gemoeide 
activiteiten heeft geen effect op de waterkwaliteit of waterkwantiteit en het leefgebied van 
deze vissoorten. Ook andere effecten vanuit externe werking zoals geluid en licht hebben 
geen verstorende invloed over deze afstand.  
 

Effecten op Watersnip 
De watersnip komt verspreid in de beekdalen tussen Glimmen en Rolde en in het 
Geelbroek voor. De Watersnip leeft in drassige weilanden en ondiepe moerassen. In de 
omgeving van het plangebied is geen geschikt biotoop aanwezig voor de Watersnip. Er 
zullen geen effecten zijn op de Watersnip ten gevolge van de herontwikkeling van 
recreatiepark Molenkamp.  
 

Effecten op Grauwe klauwier en Paapje 
De Grauwe klauwier leeft in open gebieden met (doorn)struiken of hagen, waar veel grote 
insecten voorkomen. De Grauwe klauwier komt voor in de Gastersche Duinen, in het 



 
 

 projectnr. 217148 Bestemmingsplan Molenkamp Zeegse 
 25 maart 2010,  revisie 01  Natuurtoets  
  Zeegse 

 

 blad 20 van 32 Stad & Ruimte 

gebied ten westen van Balloërveld en in het zuidoostelijk deel van Geelbroek. De Grauwe 
klauwieren die in Nederland broeden overwinteren in zuidelijk Afrika. Gezien de 
biotoopeisen is het voorkomen van de Grauwe klauwier in de omgeving van het 
plangebied niet uit te sluiten.  
 
Het Paapje leeft op plekken met kruidenrijke vegetaties met geringe begroeiing van 
struiken en bomen, zoals vochtige duinvalleien, kruidenrijke gras- en hooilanden, heide, 
braakliggende terreintjes of open kapvlakten. Het paapje komt in het Drentsche Aa gebied 
vooral voor langs het Taarloosche /Loonerdiep en het Gasterensche/Rolderdiep. De 
Paapjes die in Nederland broeden, overwinteren in Afrika in de Sahel zone. Gezien de 
biotoopeisen is het voorkomen van het Paapje in de omgeving van het plangebied niet uit 
te sluiten. 
 
De Grauwe klauwier en het Paapje zij gevoelig voor oppervlakteverlies, versnippering, 
verstoring door geluid, licht en optische verstoring. Het Paapje is daarnaast gevoelig voor 
verdroging. Omdat de ontwikkeling van het recreatieterrein buiten het Natura2000-gebied 
plaats vindt zijn er alleen externe effecten mogelijk. Effecten ten gevolge van directe 
storingsfactoren zoals oppervlakteverlies, versnippering en mechanische effecten zullen 
daardoor niet optreden. De ontwikkeling zal niet leiden tot verlaging van de 
grondwaterstand in het natuurgebied. Er zal geen grondwater worden onttrokken. 
Negatieve effecten ten gevolge van verdroging zijn uitgesloten. 
 
De realisatie van het recreatieterrein zal tijdelijk een hogere mate van verstoring met zich 
meebrengen. Er zullen geen heiwerkzaamheden plaatsvinden. Wel zullen er machines en 
mensen aanwezig zijn om het recreatieterrein te realiseren. Gedurende de realisatiefase 
zijn daarom extra geluiden in de omgeving te verwachten. Het grootste deel van de bij de 
bouwwerkzaamheden gemaakte geluiden zullen niet opvallen tussen de gangbare 
geluiden. In de bestaande situatie trekt de camping in de zomer  veel mensen. De 
aanwezige natuurwaarden zullen hieraan aangepast zijn. Rond het recreatieterrein zelf 
worden daarom uitsluitend soorten verwacht, die zich weinig aantrekken van 
aanwezigheid van mensen, dan wel soorten die 's nachts actief zijn. Negatieve effecten 
ten gevolge van verstoring door geluid en optische verstoring zullen daardoor tijdens de 
tijdens de realisatiefase niet optreden. Gedurende de realisatiefase wordt alleen bij 
daglicht gewerkt. Negatieve effecten ten gevolge van verstoring door licht zullen tijdens 
de realisatiefase niet optreden.  
 
In de gebruiksfase zullen er door de extensivering 's zomers minder bezoekers op het 
terrein aanwezig zijn. Hierdoor zal ook eventuele verstoring door geluid en optische 
verstoring door bezoekers afnemen. Uitstraling van licht vanuit de toegangswegen en 
recreatiewoningen dient zoveel mogelijk voorkomen worden. De verlichting kan zo 
gekozen worden dat de uitstraling naar de omgeving minimaal is. Door de ligging van 
woningen binnen bosschages is de lichtuitstraling naar de omgeving beperkt. Indien bij 
de herinrichting rekening wordt gehouden met de lichtuitstraling naar de omgeving zullen  
er geen negatieve effecten ten gevolge van verstoring door licht zijn.  
 
Negatieve effecten op het Paapje, ten gevolge van de herontwikkeling van recreatiepark 
Molenkamp, zijn daarom uitgesloten. 
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4.4 Conclusie toetsing Natuurbeschermingswet 

Omdat er  dan geen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 
2000-gebied Drentsche Aa in de omgeving te verwachten zijn is een vergunning in het 
kader van de Natuurbeschermingswet 1998 niet noodzakelijk. 
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5 Ecologische Hoofdstructuur 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag: In welke mate worden de 
wezenlijke waarden en kenmerken van de provinciale ecologische hoofdstructuur 
aangetast door de beoogde activiteiten? 
 

5.1 Werkwijze 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd officieel geïntroduceerd in het 
Natuurbeleidsplan (LNV, 1990) en is op provinciaal niveau uitgewerkt en begrensd. De 
indelingen bij deze begrenzingen van de Ecologische Hoofdstructuur en bijbehorende 
doelen en/of doelsoorten verschillen per provincie, maar zijn altijd geheel of gedeeltelijk 
vastgelegd in structuurvisies of hieraan gerelateerde beleidsdocumenten. Het ruimtelijk 
beleid voor de EHS is gericht op �behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke 
kenmerken en waarden�, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de andere 
belangen die in het gebied aanwezig zijn. Binnen de EHS is conform de Nota Ruimte het 
�nee, tenzij�-regime van toepassing. Plannen, projecten of handelingen worden volgens 
dit regime, dat eveneens op provinciaal niveau nader is uitgewerkt, afzonderlijk 
beoordeeld (LNV, 2007). De planologische bescherming van gebieden aangemerkt als 
Ecologische Hoofdstructuur vindt plaats bij ruimtelijke procedures in het kader van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro), maar kan ook bij andere trajecten of activiteiten worden 
betrokken. De Wro beschermt indirect de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur voor 
zover deze is vastgelegd in structuurvisies en/of bestemmingsplannen. Wanneer een 
ontwikkeling gepaard gaat met een ruimtelijke procedure is het bepalen van mogelijke 
effecten op de EHS noodzakelijk. Wanneer er geen sprake is van een ruimtelijke 
procedure, maar wél effecten op de EHS denkbaar zijn, is het raadzaam en in sommige 
gevallen noodzakelijk ook een toetsing aan de EHS-doelen uit te voeren. Zie bijlage 1 voor 
een nadere beschrijving van toetsing aan de EHS. De toetsing aan de EHS omvat het 
bepalen van mogelijke aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS. 
Deze toetsing geeft een ecologisch-inhoudelijke indruk van het optreden van eventuele 
effecten op de EHS. Bij mogelijke effecten adviseren wij in overleg te treden met de 
provincie over eventuele mitigerende of compenserende maatregelen. 
 

5.2 Toetsing EHS 

Het plangebied ligt in de EHS (figuur 6). De nagestreefde doelen van gebieden zijn 
samengevat in natuurdoeltypen op de natuurdoeltypenkaart (provincie Drenthe, 
actualisatie april 2007). Natuurtypen geven informatie over de gewenste natuur. De 
typologie heeft een vegetatiekundige basis, maar een type staat voor een hele 
levensgemeenschap van planten en dieren. Doel is om de gebieden geschikt te houden of 
te maken voor die levensgemeenschap. 
 
Het natuurdoeltype ter plaatse van het te herontwikkelen recreatieterrein is: bos van arme 
zandgronden.  Dit natuurdoeltype wordt als volgt gekenschetst: vrij laag tot matig hoog 
opgaand bos met een vrij open structuur, voorkomend op leemarme, oligo- tot mesotrofe, 
meestal (matig) droge, zure zandgrond. De boomlaag bestaat uit grove dennen en/of 
zomereiken en ruwe berken. De struiklaag is weinig tot niet ontwikkeld (eventueel  
sporkehoutstruiken en wilde lijsterbessen, bij verstoring tijdelijk ook Amerikaanse 
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vogelkersen). Dit bostype is kenmerkend voor het stuifzandlandschap en de leemarme 
delen van het dekzandlandschap op de Hogere zandgronden. 

 
Afbeelding 6: natuurdoeltypen EHS  
 

Bestaande bos- en natuurgebieden 
De grotere bos- en natuurgebieden zijn het hart van de EHS. Sommige natuurgebieden 
hebben ook andere functies. Het huidige grondgebruik in deze gebieden is niet strijdig 
met de EHS-doelen en kan worden voortgezet. Dat geldt ook voor recreatieterreinen en 
dergelijke (http://www.provincie.drenthe.nl/e-loket/reglementen_en/beleidsregel_ 
concretisering_ecologische_hoofdstructuur). Aangezien het om omvorming van een 
bestaand recreatieterrein gaat, het huidige grondgebruik wordt voortgezet, de aanwezige 
natuurdoeltypen en het karakter van het gebied niet wordt aangetast behoeft geen 
compensatie plaats te vinden in het kader van de EHS.   
 

Effecten op EHS 
Een herinrichting van De Molenkamp van 170 stacaravans naar circa 65 
recreatiewoningen kan alleen maar voordelen voor natuur opleveren. Bij de inrichting van 
het recreatieterrein neemt het aantal recreatiewoningen en daarmee het aantal bezoekers 
af. De groene ruimte op het terrein wordt vergroot. Bij de inpassing wordt er naar 
gestreefd meer diversiteit te creëren door de omvorming van naaldhout naar meer 
loofhout. Wandelpaden op het terrein en in randzones worden in aansluiting op de groene 
sfeer uitgevoerd in halfverharding. De hoeveelheid groene ruimte op het terrein wordt 
kwalitatief en kwantitatief opgewaardeerd. Er wordt uitgegaan van een ontwerp zonder 
hekken. Door rondom het terrein zo min mogelijk hekken te plaatsen kan de fauna het 
terrein van De Molenkamp ook benutten. De afscheiding van het recreatieterrein bestaat 
uit groenstructuren, houtwallen en bos. Gezien het bovenstaande worden er met 
betrekking tot de EHS geen belemmeringen verwacht.   

bos van arme zandgronden 

dotterbloemgrasland van beekdalen/ 
nat schraalgrasland 

bloemrijk grasland 

droge heide 

natte 
heide levend hoogveen 

http://www.provincie.drenthe.nl/e-loket/reglementen_en/beleidsregel_
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6 Samenvatting en aanbevelingen 

6.1 Samenvatting en conclusies 

Golden Tulip Zeegse is voornemens om de bestaande camping 'de Molenkamp', 
noordoostelijk van Zeegse, om te vormen tot een luxe recreatiecomplex met 
recreatiewoningen. 
 
Recreatieterrein Molenkamp heeft momenteel ongeveer 200 plaatsen waarvan 170 
jaarplaatsen en 30 toeristische plaatsen. Gelet op de omvang van de camping (circa 4 
hectare) kan gesproken worden van een terrein dat intensief gebruikt wordt. Het is de 
bedoeling om het huidige aantal standplaatsen te extensiveren tot een fors lager aantal 
(65)recreatiewoningen. Uitgangspunt is om recreatiewoningen in het bos (op ruime kavels 
inpassen tussen het bestaande bomenbestand) en recreatiewoningen in semi-open 
landschap (op variabele kavelgrootte, bestaande bomenstructuur wordt ingepast) te 
realiseren. Voor de voorzieningen kan aangehaakt worden op de faciliteiten van het 
nabijgelegen hotel Golden Tulip Zeegse (op circa 300 meter). 
 
Het terrein ligt in de Ecologische Hoofdstructuur en ligt nabij het Natura 2000 gebied 
Drentsche Aa. Vanwege de ligging nabij het Natura 2000 gebied is de activiteit getoetst 
aan de Natuurbeschermingswet 1998. De ontwikkeling is tevens getoetst  aan het 
ruimtelijk kader omtrent de EHS en aan de Flora- en faunawet . 
 

Natuurbeschermingswet 
Negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebied 
Drentsche Aa in de omgeving  zijn uit te sluiten. Een vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 is daarom niet noodzakelijk. 
  

Ecologische Hoofdstructuur 
Er is geen sprake van aantasting van de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS 
rondom het plangebied. Gezien de huidige, beperkte natuurwaarden en de kwalitatieve 
en kwantitatieve opwaardering van de groene ruimte in het plangebied zijn er met 
betrekking tot de EHS geen belemmeringen.  
 

Flora en faunawet 
Indien werkzaamheden ten behoeve van de aanleg- en inrichting buiten het broedseizoen 
van vogels plaatsvindt Ien er bij de herinrichting rekening wordt gehouden met de 
lichtuitstraling naar de omgeving zullen er geen negatieve effecten zijn op vogels. 
 
Het is niet uit te sluiten dat de vogelnestkasjes in het plangebied  's zomers door één of 
enkele vleermuizen worden gebruikt als slaapplaats of paarplaats. Indien nestkastjes 
worden verwijderd dan zijn negatieve effecten op vleermuizen eenvoudig te voorkomen 
door de nestkastjes buiten de zomerperiode op een andere locatie neer te hangen. Als er 
bij de herinrichting rekening mee wordt gehouden dat doorgaande vliegroutes 
(bomenrijen) voor vleermuizen worden gehandhaafd en er bij de herinrichting rekening 
wordt gehouden met de lichtuitstraling naar de omgeving dan zal dit  niet leiden tot een 
wezenlijk effect. Negatieve effecten op vleermuizen zijn dan uit te sluiten.   
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De overige beschermde soorten waaraan als gevolg van werkzaamheden schade kan 
worden toegebracht, zijn allen algemeen voorkomende (tabel 1) soorten. Voor ingrepen in 
het kader van ruimtelijke ontwikkelingen geldt een algemene vrijstelling voor tabel 1-
soorten. Indien de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden en vliegroutes 
(bomenrijen) voor vleermuizen gehandhaafd blijven is de aanvraag van een ontheffing ex. 
artikel 75 van de Flora- en faunawet is niet nodig. 
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Bijlage 1: Wettelijk kader 

 
Hieronder volgt een algemene beschrijving van de Natuurwetgeving, gevolgd door 
betreffende onderdelen van de wetgeving. 
 

De Nederlandse natuurwetgeving 
De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedbescherming en soortbescherming. 
De gebiedsbescherming omvat de beschermde natuurmonumenten (aangewezen in het 
kader van de Natuurbeschermingswet) en de Speciale BeschermingsZones (SBZ), 
aangewezen in het kader van de Vogel- en/of de Habitatrichtlijn. De gebiedsbescherming 
van de SBZ is sinds 1 oktober 2005 geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 
1998. Globaal kan gesteld worden dat de gebiedsbescherming gericht is op de 
bescherming van de natuurwaarden waarvoor een gebied is aangewezen. Deze 
bescherming is gebiedspecifiek, maar kent wel de zogenaamde externe werking. Dat wil 
zeggen dat ook handelingen buiten het beschermde gebied niet mogen leiden tot verlies 
aan kwaliteit in het beschermde gebied.  
 
De soortbescherming is opgenomen in de Flora- en faunawet. Deze wet omvat ook de 
bescherming van Habitatrichtlijnsoorten buiten de aangewezen SBZ welke zijn vermeld in 
bijlage IV. Deze bescherming geldt overal in Nederland, ook in de beschermde gebieden. 
De soortbescherming kent geen externe werking. Projecten worden getoetst aan de 
directe invloed op beschermde waarden binnen de grenzen van het projectgebied. 
Conform deze wet is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de hoogte te 
zijn van mogelijke voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. 
Vanuit deze kennis dienen plannen en projecten getoetst te worden aan eventuele 
strijdigheid met de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet. 
 

Natura 2000 (Vogel en Habitatrichtlijn) 
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden van zowel 
de Vogelrichtlijn als de Habitatrichtlijn op het grondgebied van de lidstaten van de 
Europese Unie. De Vogel- en Habitatrichtlijn heeft betrekking op de instandhouding van 
alle natuurlijke in het wild levende vogelsoorten en instandhouding van natuurlijke 
habitats en wilde flora en fauna op het grondgebied van de Europese Unie. Op grond van 
beide richtlijnen moeten de lidstaten alle nodige maatregelen nemen om voor de 
bedoelde soorten een voldoende variatie en omvang van leefgebieden te garanderen 
(gebieds- en soortbescherming). De lidstaten moeten gebieden aanwijzen voor de 
instandhouding van waardevolle soorten en habitattypen, de zogenaamde Natura 2000-
gebieden. De planlocatie is gelegen nabij het Habitatrichtlijngebied Drentsche Aa.  
 

Habitatrichtlijngebied �Drentsche Aa� 
Het Drentsche Aa-gebied in het midden en noorden van Drenthe is een van de laatste gave 
stroomdalen van ons land. Het bestaat uit oud Drents cultuurlandschap met madelanden 
(graslanden), bosjes, houtwallen, essen (akkers), heide, jeneverbesstruwelen, esdorpen, 
hunebedden en landgoederen. Door het gebied lopen een groot aantal beken en beekjes, 
waaronder de Drentsche Aa, Schipborgsche Diep, Zeegser loopje, Anloër diepje, 
Gasterensche Diep, Deurzerdiep, Andersche Diep en Amerdiep. Het Natura 2000 gebied 
bestaat, naast de madelanden van de Drentsche Aa, uit de onderdelen Balloërveld, 
Oudemolen, Gasterse Duinen (in weerwil van de naam vooral een nat gebied), Gasterse 
Holt, Kampsheide, Eexterveld, De Strubben, De Vijtig Bunder en de omgeving van Zeegse. 
Ten zuiden van dit gebied liggen nog de afzonderlijke bijbehorende terreinen Geelbroek, 
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omgeving van Amen en Andersche Diep. Het Ballooërveld (Defensie) is een uitgebreid 
heidegebied met enig naaldbos en archeologisch belangrijke elementen (grafheuvels, 
celtic fields, hessenwegen). De Gasterse Duinen is een heuvelachtig gebied met 
stuifzand, heide, gagelstruwelen en bos. Kampsheide omvat droge en vochtige heide, 
jeneverbesstruwelen, ven, naald- en loofbos, alsmede grafheuvels en celtic fields. De 
Vijftig Bunder is een heidegebied in het noorden, op de overgang van het stroomdal van 
de Drentsche Aa. 
 
De volgende habitattypen en soorten zijn volgens het Gebiedendocument aangewezen 
voor het natura 2000 gebied Drentsche Aa: 
 
Habitattypen 
H2310   Stuifzandheiden met struikhei 
H2320   Binnenlandse kraaiheidebegroeiingen 
H3160   Zure Vennen 
H3260   Beken en rivieren met waterplanten 
H4010   Vochtige heiden 
H4030   Droge heiden 
H5130   Jeneverbesstruwelen 
H6230   Heischrale graslanden 
H6410   Blauwgraslanden 
H7110   Actieve hoogvenen 
H7140   Overgangs- en trilvenen 
H7150   Pioniervegetaties met snavelbiezen 
H9160   Eiken-Haagbeukenbossen 
H9190   Oude eikenbossen 
H91D0   Hoogveenbossen 
H91E0   Vochtige alluviale bossen 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
H1099   Rivierprik 
H1134   Bittervoorn 
H1145   Grote modderkruiper 
H1163   Rivierdonderpad 
H1166   Kamsalamander 
 
Vogelrichtlijnsoorten (complementaire doelstellingen) 
A153    Watersnip 
A275    Paapje 
A338    Grauwe klauwier 
 
 

Natuurbeschermingswet 
De bescherming van Natura2000-gebieden volgens de Natuurbeschermingswet 1998 is 
vergelijkbaar met de bescherming volgens artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Nederland 
past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging 
gewaarborgd rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura2000-gebieden. 
Vergunningen worden verleend door provincies of door de Minister van LNV. Natura2000-
gebieden mogen geen significante schade ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde 
plannen en projecten op zichzelf óf in combinatie met andere plannen en projecten de 
natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen, niet significant negatief mogen 
beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura2000-gebied dient te worden 



 
 

 projectnr. 217148 Bestemmingsplan Molenkamp Zeegse 
 25 maart 2010,  revisie 01  Natuurtoets  
  Zeegse 

 

 blad 29 van 32 Stad & Ruimte 

onderworpen aan een �voortoets�. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten 
dat de gewenste werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben 
(op zichzelf of in combinatie met andere plannen of projecten).Op dit moment worden 
voor alle Natura2000-gebieden beheerplannen opgesteld die duidelijk maken welke 
activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden. 

 
Flora- en faunawet 
Onder de werking van de Flora- en faunawet vallen circa 1.000 dier- en plantensoorten. 
Alle inheemse zoogdieren (m.u.v. de huismuis en zwarte en bruine rat), vogels, amfibieën 
en reptielen zijn beschermd. Tevens hebben een aantal soorten planten, vissen, insecten 
en ongewervelden een beschermde status. Voor de in het wild voorkomende planten en 
dieren geldt de algemene zorgplicht (art. 2). 
Volgens de Flora- en faunawet mogen beschermde dier- en plantensoorten niet worden 
verwond, gevangen, opzettelijk worden verontrust of gedood. Voortplanting- of vaste rust- 
of verblijfplaatsen mogen niet worden beschadigd, vernield of verstoord.  
Beschermde planten mogen op geen enkele wijze van hun groeiplaats worden verwijderd 
of vernield. De verbodsbepalingen van de wet staan genoemd in onderstaand kader. 
 

Verboden handelingen met betrekking tot beschermde planten: 
Artikel 8: Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen 

of om een andere manier van de groeiplaats verwijderen van planten 
Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van 

planten 
 
Verboden handelingen met betrekking tot beschermde dieren: 
Artikel 9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen van dieren. Het met het 

oog op bovenstaande doelen opsporen van dieren. 
Artikel 10: Het opzettelijk verontrusten van dieren 
Artikel 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen wegnemen, verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 
dieren. 

Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van 
dieren 

 
De werkingssfeer van de Flora- en faunawet is niet beperkt tot of gerelateerd aan speciaal 
aangewezen gebieden, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming. 
 
In artikel 75 van de Flora- en faunawet worden de ontheffingsmogelijkheden 
weergegeven. Op 22 februari 2005 is de �AmvB met wijzingen van art. 75 van de Flora- en 
faunawet en enkele andere wijzigen� in werking getreden. In deze AMvB wordt het strenge 
beschermingsregiem van toepassing op beschermde soorten die tevens (ernstig) 
bedreigd zijn. Voor de algemeen voorkomende soorten geldt voor een aantal 
verbodsbepalingen bij o.a. ruimtelijke ingrepen een vrijstelling. 
 
Bij de beoordeling van aanvragen voor ontheffing ex art. 75 van de Flora- en faunawet 
maakt het uitvoeringsbureau van het ministerie van LNV (DLG) onderscheid in drie 
tabellen van soorten, te weten: 
1. Algemeen voorkomende soorten, waarvoor een vrijstelling geldt voor overtredingen 

van artikel 8 t/m 12 bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling en bestendig 
beheer en onderhoud of bestendig gebruik. 
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2. Minder algemene soorten (overige soorten of 'middengroep') die niet voorkomen in 
bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Voor deze soorten geldt een vrijstelling wanneer een 
door het ministerie goedgekeurde gedragscode is opgesteld. Wanneer deze niet is 
opgesteld is een ontheffing nodig. In deze categorie vallen ook alle vogelsoorten. 

3. Strikt beschermde soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn of bijlage 1 van de 
AMvB.  

 
Voor soorten van tabel 3 geldt het zwaarste beschermingsregime en is bij ruimtelijke 
ontwikkelingen geen vrijstelling mogelijk van de ontheffingsplicht, ook niet met een 
gedragscode. Voor deze soorten dient een ontheffing aangevraagd te worden, welke aan 
vier criteria wordt getoetst (zware toets): de functionaliteit van de voortplantings- en/of 
vaste rust- en verblijfplaats wordt niet aangetast, er is sprake van een in of bij wet 
genoemd belang, er is geen alternatief en �doet geen afbreuk aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort�. Daarnaast geldt ook voor soorten van tabel 3 de algemene 
zorgplicht. 
 
Voor Bijlage 1 soorten uit Tabel 3 kan ontheffing worden aangevraagd op grond van alle 
belangen genoemd in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. In de 
praktijk komen bij Bijlage 1- soorten onderstaande vier belangen het meeste voor bij een 
ontheffing voor een ruimtelijke ingreep: 
1. Bescherming van flora en fauna (b); 
2. Volksgezondheid of openbare veiligheid (d); 
3. Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e); 
4. Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimte inrichting of ontwikkeling (j) 
 
Voor Bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn uit Tabel 3 geldt voor een ruimtelijke 
ingreep alleen ontheffing wordt verleend op grond van een belang uit de Habitatrichtlijn: 
1. Bescherming flora en fauna (b) 
2. Volksgezondheid of openbare veiligheid (d); 
3. Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e); 
 
• Vogels 
Vogels zijn niet opgenomen in Tabel 1 t/m 3; alle vogels zijn in Nederland gelijk 
beschermd. T.a.v. vogels geldt, dat werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels 
worden gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen 
worden verstoord verboden zijn.  
Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling wanneer gewerkt wordt volgens een 
goedgekeurde gedragscode. Ontbreekt zo�n gedragscode dan dient formeel een 
ontheffing te worden aangevraagd. Voor broedvogels wordt echter geen ontheffing 
verleend waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat broedvogels niet verstoord mogen 
worden tijdens het kwetsbare broedseizoen; dit mede in het kader van de algemene 
zorgplicht die ook voor vogels geldt.  
 
Bescherming van vogelnesten 
Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. 
Hiervoor is geen standaardperiode, het gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen 
van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. 
Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keer elk jaar terug 
naar hetzelfde nest. Deze soorten staan vermeld in categorie 1 t/m 4 van de 'Aangepaste 
lijst van jaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009). Indien de 
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werkzaamheden effect hebben op deze soorten is een ontheffing nodig. Voor vogels kan 
alleen een ontheffing worden verleend op grond van een wettelijk belang uit de 
Vogelrichtlijn. Dit zijn: 
• Bescherming van flora en fauna (b); 
• Veiligheid van het luchtverkeer (c);  
• Volksgezondheid of openbare veiligheid (d). 
 
De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw 
nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik zijn alleen tijdens het 
broedseizoen beschermd. Voor deze soorten* is geen ontheffing nodig, indien 
werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden of maatregelen zijn getroffen om 
te voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats gaan vestigen tijdens het 
broedseizoen. Buiten het broedseizoen mag van deze soorten het nest worden verplaatst 
of verwijderd.  
 

* Een deel van deze soorten zijn ondergebracht in categorie 5 van de 'Aangepaste lijst van 
jaarrond beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009). Hoewel het onderbrengen van 
deze soorten op deze lijst anders doet vermoeden is de vaste rust- en verblijfplaats van deze 
vogels niet jaarrond beschermd. Dit betreffen namelijk vogels die weliswaar vaak terugkeren naar 
de plaats waar zij het jaar daarvoor gebroed hebben of de directe omgeving daarvan, maar die 
wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders 
te vestigen. 

 

Zorgplicht 
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat 
menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. De 
zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. In het geval van 
beschermde planten of dieren geldt de zorgplicht ook als er een ontheffing of vrijstelling 
is verleend. De zorgplicht voor dieren betekent niet dat er geen dieren mogen worden 
gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, met zo min mogelijk lijden gepaard gaat. 
 

Ecologische hoofdstructuur 
In de Nota Ruimte, voorheen het Structuurschema Groene Ruimte, staat de bescherming 
van de ecologische hoofdstructuur (EHS) centraal. De ecologische hoofdstructuur stelt 
zich ten doel om bestaande kenmerken als bodemopbouw, -structuur en -reliëf, 
waterhuishouding, natuurlijke processen, sedimentatie- en erosieprocessen, 
landschapsstructuur, de ontsluiting en rust te handhaven. Daarbij dient de kwaliteit van 
bodem, water en lucht gehandhaafd te worden. De Structuurschema Groene Ruimte heeft 
de status van een planologische kernbeslissing.  
De uitvoering van de EHS is gedecentraliseerd en toebedeeld aan de provincies. Zij 
hebben (soms) een eigen variant gemaakt: de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. 
Deze gebieden zijn beschermd en onderhevig aan beschermingsregelingen. Landelijk 
(Nota Ruimte) geldt een �Nee, tenzij�-principe�. Dit houdt in dat plannen, projecten en 
handelingen niet zijn toegestaan indien deze wezenlijke kenmerken of waarden van het 
gebied significant aantasten.  
 
 

Bescherming EHS 
Nieuwe ruimtelijke plannen in of in de nabijheid van de EHS zijn op grond van 
(inter)nationale regelgeving niet toegestaan als deze de wezenlijke kenmerken of 
waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er 
sprake is van �redenen van groot openbaar belang� (�nee tenzij� principe). 
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Wanneer een nieuw ruimtelijk plan op grond hiervan als onontkoombaar kan worden 
aangemerkt en aantoonbaar aan deze criteria voldoet, wordt schade zoveel mogelijk door 
mitigerende maatregelen beperkt. Resterende schade wordt gecompenseerd.  
 
Voor Vogel- en Habitatrichtlijnen - en Natuurbeschermingswetgebieden gelden 
aanvullende eisen. Voor ruimtelijke ingrepen met kans op significante effecten op de 
betrokken natuurwaarden is een passende beoordeling vereist. Aantasting van deze 
natuurwaarden is alleen toegestaan wanneer reële alternatieven ontbreken en er sprake 
is van �dwingende redenen van groot openbaar belang�, waaronder redenen van sociale of 
economische aard. In dat geval worden nodige mitigerende maatregelen getroffen. Bij 
Habitatrichtlijngebieden met prioritaire soorten en/of habitats, zijn onder �dwingende 
redenen van groot openbaar belang� niet begrepen �redenen van sociale of economische 
aard�. 
 


