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1. Inleiding
In Nederland zijn flora en fauna beschermd door de Wet natuurbescherming. Initiatiefnemers moeten bij
ruimtelijke ingrepen rekening houden met de aanwezige natuurwaarden. Voordat ruimtelijke ingrepen gepland en
uitgevoerd worden is het noodzakelijk om te weten welke beschermde flora en fauna (potentieel) voorkomen in
een plangebied. Vooral gemeenten hebben in dit proces een belangrijke rol. Gemeenten zijn gebiedsbeheerder,
stellen bestemmingsplannen vast (die niet in strijd mogen zijn met bestaande wet- en regelgeving), verlenen
omgevingsvergunningen en zijn zelf ook deels projectontwikkelaar. Om deze rol goed uit te voeren, moeten
gemeenten kennis hebben over de aanwezige flora en fauna binnen de gemeentegrenzen. Het gaat dan om
inhoudelijke ecologische kennis, juridische kennis en inzicht in de verspreiding van soorten binnen de gemeente.

1.1 Werkwijze
In 2014 en 2017 is door Regelink Ecologie & Landschap een grootschalige inventarisatie uitgevoerd naar de
soortgroepen: broedvogels (roofvogels, uilen, gierzwaluw en huismus), muizen, vleermuizen, amfibieën
(rugstreeppad), flora en vissen. De gegevens van dit onderzoek zijn beschikbaar voor het toetsen van effecten van
ruimtelijke ingrepen op de Wet natuurbescherming. Aanvullend (soortgericht)onderzoek is in de meeste gevallen
dan ook niet meer nodig.

1.2 Ingrepen
De initiatiefnemer is voornemens de volgende ingreep/ingrepen uit te voeren:
Onkruidbeheersing
Maaiwerkzaamheden
Begrazingsbeheer
Verwijderen of plaggen
maaiwerkzaamheden oevers watergang of schonen watergang
Vervangen bestaande verlichting
Realiseren nieuw verlichting
Preventieve bestrijding eikenprocessierups
Na-isolatie spouwmuren
Vervangen of isoleren dak
Vervangen kozijnen
Slopen van gebouwen
Werkzaamheden in ondergrondse ruimten
Werkzaamheden aan muren, grachtmuren en element- / halfverhardingen
Verwijderen van struiken en hagen
Werkzaamheden op/in open terrein (minimale vegetatie, kale grond)
Dempen, herprofileren of baggeren watergang
Werkzaamheden aan kunstwerken in een watergang
Werkzaamheden aan vennen, poelen, vijvers of meren
Kappen / rooien van bomen
Snoeien van bomen
Snoeien van struiken en hagen
Realiseren dakkapel
Andere werkzaamheden op/in terrein met vegetatie
Andere renovatiewerkzaamheden
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1.3 Randvoorwaarden
Voor het betrouwbaar gebruik van FloraFaunaCheck.nl wordt uitgegaan van enkele randvoorwaarden. Indien uw
project of plan niet voldoet aan onderstaande randvoorwaarden dan zijn de resultaten mogelijk onjuist en wordt u
geadviseerd contact op te nemen met Regelink Ecologie & Landschap.
Werkzaamheden worden niet tijdens het broedseizoen uitgevoerd.
Uw project of plan behoort tot de categorieën: bestendig beheer en onderhoud; bestendig gebruik of
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
Uw project of plan behelst een gebied van maximaal 1 ha en ligt buiten een natuurgebied.
Tijdens werkzaamheden en daadwerkelijk gebruik / beheer wordt geen kunstlicht of geluidhinder naar de
omgeving veroorzaakt.
De werkzaamheden veroorzaken geen verrijkende effecten in Natura 2000-gebieden in de directe omgeving.

1.4 Disclaimer
De gegeven informatie van de online applicatie FloraFaunaCheck.nl is met de grootste zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden van deze informatie kan geen aansprakelijkheid verleend worden. Mocht u onjuistheden
constateren, dan vragen wij u om contact op te nemen met Regelink Ecologie & Landschap.

1.5 Plangebied
Het plangebied is gelegen in de gemeente Purmerend. In onderstaande figuur is de begrenzing van het plangebied
aangegeven.
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2. Resultaten
Er zijn geen beschermde soorten in het plangebied te verwachten of aanwezig.

3. Conclusie
Wat betreft de Wet natuurbescherming inzake soortbescherming mogen de plannen uitgevoerd worden zonder
aanvullende onderzoeken, vermijdende, mitigerende of compenserende maatregelen. Mits voldaan is aan alle
randvoorwaarden.

Meer weten?

Hoe zijn wij te bereiken?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van de ecologen

T 085-7737676 W www.regelink.nl

van Regelink Ecologie & landschap. Wij komen graag een keer
bij u langs om van gedachten te wisselen of een korte
presentatie te geven.
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