
 

 

 
aantekenen en gewone post  

tevens per mail Harm.Schuiling@doesburg.nl en info@doesburg.nl  

 
Zwolle, 14 februari 2021 
 
Dossiernaam: St. Fraterwaard/Gem. Doesburg (BP Verhuellweg) № 20210005 

Uw kenmerk: Ontwerpbestemmingsplan `Bedrijventerrein Verhuellweg' NL.IMRO.0221.BPL20001HBV-

ON01 

Behandeld door: mr. drs. R.S. Wertheim, advocaat 

Mobiel: +31 6 51 78 62 73 

E-mail: wertheim@wertheimadvocatuur.nl 

 
 
Geacht college, 

1 Inleiding 
1. Als advocaatgemachtigde van Stichting Fraterwaard Natuur-, Cultuur- en historisch 

Landschapsbehoud, zetelende te Doesburg, bezoekadres Heiligegeeststeeg 3, 6981AW 
Doesburg, (hierna: St. Fraterwaard) dien ik hierbij een zienswijze in over 
Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Verhuellweg’. 
 

2. De heer Schuiling van uw gemeente heeft mij voor het indienen van de zienswijze bij brief van 1 
februari 2021, blijkens het poststempel op de envelop verzonden op 11 februari 2021, een termijn 
van twee weken gegund, en bij e-mailbericht van 11 februari 2021, 10.52 uur, een nadere termijn 
tot en met 21 februari a.s. gegund, zodat deze zienswijze tijdig, want binnen eerstgenoemde 
termijn, is ingediend. 

 
3. Stichting Fraterwaard zet zich in voor de bescherming van de bijzondere kernwaarden van de 

Fraterwaard. Dat is het gebied dat direct ten noorden van het plangebied is gelegen en omklemd 
wordt door het Zwarte Schaar. Het plangebied ligt ten noorden van Doesburg, tussen de 
provinciale weg N317 en het Zwarte Schaar. Binnen het plangebied ligt een bedrijventerrein. 
Momenteel geldt hier het bestemmingsplan Bedrijventerrein Verheullweg (sic) met kenmerk 
NL.IMRO.0221.BPL17002HBV-VA01. Het nu ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan 
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Bedrijventerrein Verhuellweg (NL.IMRO.0221.PBL20001HBV-ON01) voorziet in uitbreiding van 
de mogelijkheden van het bedrijventerrein. 

 
4. Stichting Fraterwaard constateert dat het ontwerp ten opzichte van het geldende 

bestemmingsplan onder meer de volgende wijzigingen behelst: 
a. In het noordelijke deel van de bestemming Bedrijventerrein wordt op de plankaart van 

het ontwerp een functieaanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.2” toegevoegd, terwijl 
op de huidige bestemming Bedrijventerrein enkel een functieaanduiding “bedrijf tot en 
met categorie 3.2” rust. 

b. Ter plaatse van de aanduiding “bedrijf tot en met categorie 4.2” wordt nu expliciet een 
laad- en loskade mogelijk gemaakt (ontwerpplanvoorschrift 3.1, onder d). 

c. In het oostelijke deel wordt de functieaanduiding verhoogd van (bedrijven)categorie 3.2 
naar categorie 4.1. 

d. Waar in het geldende bestemmingsplan een “Maatvoering maximum bouwhoogte: 12 m” 
op de plankaart is opgenomen, worden in het ontwerp hogere maximale bouwhoogten 
opgenomen, bijvoorbeeld 14 m, 15 m, 18 m en 22 m (het laatste bijvoorbeeld in een L-
vormig gebiedje in het westelijk plangebied en in een vierkant gebied het midden van het 
plangebied). 

e. De bestemming Bedrijventerrein wordt tot in het bestaande water uitgebreid/vergroot. 
f. Op de plankaart wordt het bouwvlak vergroot. Dat heeft onder meer gevolgen voor c.q. is 

onder meer relevant voor de ontwerpvoorschriften 3.1, onder f (“buitenopslag binnen het 
bouwvlak met een hoogte van maximaal 7 m”), 3.2.1, onder a (bedrijfsgebouwen) en 
onder b (gebouwde parkeervoorzieningen ), en 12.3 (ondergrondse gebouwen). 

g. Er wordt een definitie van “parkeervoorziening” toegevoegd (ontwerpplanvoorschrift 
1.30). Gebouwde en ongebouwde parkeervoorzieningen zijn nu mogelijk binnen de 
bestemming Bedrijventerrein (ontwerpvoorschrift 3.1, onder h). Binnen het bouwvlak van 
die bestemming is de maximale bouwhoogte van gebouwen 12 m. Daaronder vallen dus 
ook gebouwde parkeervoorzieningen. Gebouwde en ongebouwde parkeervoorzieningen 
zijn nu mogelijk binnen de bestemming Verkeer (ontwerpvoorschrift 4.1, onder c). Binnen 
deze bestemming mogen gebouwde parkeervoorzieningen zowel binnen het bouwvlak 
als buiten het bouwvlak gebouwd worden (ontwerpvoorschrift 4.2.1, onder a), tot een 
hoogte van 12 m (ontwerpvoorschrift 4.2.2, onder b). 

h. Het oosten van het ontwerpplangebied voorziet in twee nieuwe “uitstulpingen” met een 
enkelbestemming Verkeer, terwijl deze nu in bestemmingsplan Buitengebied Doesburg 
(NL.IMRO.0221.BPL09001HBU-VA01) nog een enkelbestemming Agrarisch hebben. 
Daar worden dus wegen, paden, (on)gebouwde parkeervoorzieningen e.d. mogelijk (zie 
ontwerpvoorschrift 4.1). 

2 Bezwaren in algemene zin  
5. Stichting Fraterwaard vreest dat door de ontwikkelingen die het ontwerp beoogt mogelijk te 

maken, de natuurwaarden in de omgeving zullen worden aangetast. De gevolgen voor die 
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natuurwaarden van de beoogde ontwikkelingen zijn niet goed onderzocht. De rust en de stilte in 
het gebied zullen door de nieuwe activiteiten (meer schepen, meer verkeer, 
bouwwerkzaamheden e.d.) verder worden aangetast. Ook kan er verontreiniging van het Zwarte 
Schaar, het land van de Fraterwaard en de lucht ontstaan. Door het toenemende 
scheepvaartverkeer kan de noordelijke oever van het Zwarte Schaar (een oever van de 
Fraterwaard) beschadigd raken. Door de grotere bouwhoogten worden de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden van de omgeving onevenredig aangetast. 
 

6. Stichting Fraterwaard verzet zich dus tegen de uitbreidingen en verruimingen van de 
bedrijvigheid die het bestemmingsplan mogelijk maakt en die hierboven (niet limitatief) geschetst 
zijn. 

 
7. In aanvulling op deze algemene grieven wijst Stichting Fraterwaard nog op het volgende. 

3 Begrenzing 
8. In de plantoelichting, § 2.2, valt te lezen: 

“De huidige laad- en loskade wordt uitgebreid in zowel oostelijke richting als westelijke 
richting. In oostelijke richting wordt de kade verlengt met circa 83 meter en in westelijke 
richting wordt de kade verlengt met circa 47 meter. Daarmee wordt de lengte van de kade 
verdubbeld ten opzichte van de huidige situatie. De beoogde kade krijgt daarmee een 
totale lengte van ruim 260 meter. Mogelijk wordt er met de verlenging van de kade ook 
een tweede kraan geplaatst met een hoogte van 30 meter. 
(…) 
Zwaaikom 
Voor de zwaaikom ten noorden van het plangebied is een vergroting beoogd. In de 
huidige situatie is deze zwaaikom geschikt voor klasse IV-schepen. Klasse V schepen 
kunnen momenteel wel binnenvaren maar dat kost enige moeite en nautische 
vaardigheid. In de toekomst zal deze geschikt worden voor klasse V-schepen, waardoor 
grotere schepen gebruik kunnen maken van de laad- en loskade. Deze aanpassing heeft 
meerdere voordelen. De IJssel is een drukke vaarweg, die steeds belangrijker wordt voor 
transport. Wanneer het vaarverkeer kan intensiveren en grotere schepen aan kunnen 
meren, scheelt dat veel vrachtwagens op de weg. Daarnaast zorgt de vergroting van de 
zwaaikom ook voor meer veiligheid doordat grote schepen hier gemakkelijker kunnen 
draaien en niet hoeven te steken. Deze ontwikkeling wordt door Rijkswaterstaat verder 
uitgewerkt en maakt geen onderdeel uit van onderhavig plan.” 

 
9. In JanBruyn landschapsarchitectuur (b_NL.IMRO.0221.PBL20001HBV-ON01_tb1), p. 14, leest 

men: 
“Rijkswaterstaat heeft het voornemen om de huidige zwaaikom te vergroten naar een 
doorsnede van 132 meter, om de manoeuvreerruimte voor schepen tot 110 meter verder 
te faciliteren.” 
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10. Het ontwerp heeft dus onmiskenbaar de bedoeling grotere schepen te faciliteren. De 

voorgenomen vergroting van de zwaaikom vertoont met de vergroting van de laad- en loskade 
een zodanig nauwe ruimtelijke samenhang met het plangebied dat de zwaaikom in redelijkheid 
niet buiten de begrenzing van het bestreden ontwerpplan kan worden gelaten. Gewezen wordt in 
dit verband op bijvoorbeeld ABRS 11 maart 2015, 
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:744, r.o. 17.7. Vanwege die 
samenhang getuigt het niet van een goede ruimtelijke ordening de bedoelde gronden buiten de 
begrenzing van het bestemmingsplan te laten. De begrenzing mag in ieder geval niet kleiner zijn 
dan de inrichting in de zin van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht; tot de inrichting van de laad- en loswal behoort ook de zwaaikom. 

4 Provinciaal beleid 

4.1 Groene ontwikkelingszone Omgevingsverordening 
11. Zoals in de plantoelichting, § 3.2.1, wordt erkend, ligt het plangebied deels in de Groene 

ontwikkelingszone uit de Omgevingsverordening van de provincie Gelderland. In de 
plantoelichting wordt gesteld dat artikel 2.53, lid 4, Omgevingsverordening wordt toegepast. 
Hierin is bepaald: 

“Artikel 2.53 (uitbreiding bestaande bedrijven of functies in Groene ontwikkelingszone) 
Een bestemmingsplan voor gronden gelegen binnen de Groene ontwikkelingszone kan 
uitbreiding van bestaande functies met meer dan 30 procent mogelijk maken, als: 
a. in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat de kernkwaliteiten van 
het betreffende gebied, in hun onderlinge samenhang bezien, per saldo substantieel 
worden versterkt; 
b. deze versterking is verankerd in hetzelfde of een gelijktijdig vast te stellen 
bestemmingsplan.  
2. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan de uitbreiding van bestaande 
grondgebonden landbouwbedrijven en van extensieve openluchtrecreatie met meer dan 
30 procent mogelijk maken, als:  
a. in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat de uitbreiding zodanig 
wordt ingepast in het betreffende landschapstype dat de kernkwaliteiten, in hun 
onderlinge samenhang bezien, per saldo niet significant worden aangetast; 
b. deze inpassing planologisch is verankerd in hetzelfde of in een gelijktijdig vast te 
stellen bestemmingsplan.  
3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de uitbreiding van landgoederen 
in de zin van de Natuurschoonwet, voor zover het daarbij opstallen betreft als bedoeld in 
het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928.  
4. Een bestemmingsplan voor gronden gelegen binnen de Groene ontwikkelingszone kan 
uitbreiding van bestaande functies met ten hoogste 30 procent mogelijk maken, als:  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:744
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a. in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat de uitbreiding zodanig 
wordt ingepast in het betreffende landschapstype dat de kernkwaliteiten, in hun 
onderlinge samenhang bezien, per saldo niet significant worden aangetast; 
b. deze inpassing planologisch is verankerd in hetzelfde of een gelijktijdig vast te stellen 
bestemmingsplan.” 
 

12. De plantoelichting vermeldt in § 3.2.1 dat voor de Groene ontwikkelingszone “vooral een 
conserverend beleid van kracht [is], gericht op het behoud van openheid.” Verder wordt vermeld 
dat er geen aantasting van het rustgebied van ganzen is, omdat er vanwege de bestaande 
activiteiten ter plaatse nu al geen ganzen rusten. Vermeld wordt voorts: 

“Er dient daarnaast sprake te zijn van een goede landschappelijke inpassing. De 
landschappelijke inpassing van het plan is nader toegelicht in Bijlage 1. Op basis van de 
toelichting in Bijlage 1 kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een goede 
landschappelijke inpassing.” 
 

13. De bedoelde Bijlage 1 (b_NL.IMRO.0221.PBL20001HBV-ON01_tb1) geeft op p. 14 enkel een 
vaag “beoogd eindplan” en op p. 16 wordt op de beplanting ingegaan. De ontwikkelingsdoelen uit 
de kernkwaliteiten worden hier niet met zoveel worden besproken. De landschappelijke inpassing 
is bovendien in strijd artikel 2.53, lid 4, onder b, Omgevingsverordening niet in het 
bestemmingsplan verankerd. In de planvoorschriften zijn op dit punt bijvoorbeeld ten onrechte 
geen voorwaardelijke verplichtingen opgenomen. 
 

14. In de plantoelichting, § 4.11, wordt nader ingegaan op ontwikkelingsdoelen, waar zij tezamen met 
de gebieds- en soortenbescherming uit de Wet natuurbescherming behandeld worden. Verwezen 
wordt daarom ook naar § 6 hieronder. Hier wordt nog het volgende opgemerkt. 

 
15. Volgens de plantoelichting, § 4.11, zouden de ontwikkelingen (als genoemd in de 

ontwikkelingsdoelen) “op land niet van toepassing zijn” omdat “het plangebied van de 
voorgenomen optimalisatie kleiner is dan het oorspronkelijke plangebied van het LEID.” Met LEID 
wordt blijkbaar gedoeld op de eerdere plannen voor een Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg. 
Dat de huidige plannen minder ingrijpend zijn dan LEID, betekent niet dat niet aan 2.53 
Omgevingsverordening getoetst zou moeten worden. In het vervolg van de plantoelichting, 
§ 4.11, wordt bovendien voornamelijk benadrukt welke kwaliteiten nu reeds allemaal zouden 
ontbreken. De term “ontwikkelingsdoelen” suggereert echter dat niet alleen op behoud van 
bestaande waarden moet worden ingezet, maar op de ontwikkeling van de verschillende natuur- 
en landschapswaarden. Waar in de beschrijving van de kernkwaliteiten 
(b_NL.IMRO.9925.PVOVa6-vst1_560) gesproken wordt van bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
“gemeenschappen van slikkige oevers”, en “populaties van vissen van traagstromende en 
stilstaande wateren”, valt bijvoorbeeld intuïtief aanstonds aan te nemen dat een toename van het 
scheepvaartverkeer en bijvoorbeeld ook een eventuele aanpassing van de eerste krib aan de 
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noordoever (zie het slot van plantoelichting, § 4.9), de realisatie van die ontwikkelingsdoelen 
frustreren. 
 

16. Bovendien is het in de plantoelichting, § 4.11, genoemde onderzoek van Econsultancy uit 2017 te 
oud om daarop voor het onderhavige ontwerpplan conclusies te baseren. 

 
17. Stichting Fraterwaard betwist tot slot dat de nieuwe mogelijkheden die het ontwerpplan biedt, zijn 

aan te merken als uitbreiding van bestaande functies in de zin van artikel 2.53, lid 4, 
Omgevingsverordening. Er komt bijvoorbeeld een nieuw parkeerdek en in de twee uitstulpingen 
in het oostelijk deel van het plangebied is de verkeersbestemming nieuw. 

4.2 Provinciale instructieregels bedrijventerreinen  
18. In de plantoelichting, § 3.3.1, wordt ingegaan op het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). 

Zoals daar op zich terecht wordt geciteerd, wordt in het RPW de eis gesteld dat “[d]e uitbreiding  
direct geheel in beslag genomen [moet] worden door het bedrijf zelf zodat er geen nieuw aanbod 
bedrijventerrein op de markt komt” (RPW, § 1.4). Dat is hier echter niet het geval. Rotra verkoopt 
blijkens de stukken haar activiteiten aan Kuehne Nagel en CTD. Rotra zal dus de uitbreiding niet 
direct geheel zelf in beslag nemen. Omdat niet aan het RPW wordt voldaan, wordt in zoverre dus 
ook niet voldaan aan artikel 2.10 Omgevingsverordening. 
 

19. Uitbreiding van de bedrijvigheid voldoet ook niet aan de eisen uit artikel 2.11 
Omgevingsverordening voor kadegebonden bedrijventerreinen. Blijkens deze bepaling moet het 
gaan om bedrijvigheid die voor goederenoverslag of productieactiviteiten afhankelijk is van een 
vestigingslocatie direct aan vaarwater met een eigen kade of in de directe nabijheid van een 
openbare kade. Als de bestaande bedrijven al van een dergelijke vestigingslocatie afhankelijk 
zijn, is niet aangetoond dat die afhankelijkheid ook geldt voor nieuwe of andere bedrijvigheid 
(zoals het ontwerp nu beoogt mogelijk te maken; zie bij randnummer 4 hierboven). 

5 Rijksbeleid 
20. Zoals ook uit de ter inzage gelegde stukken blijkt, ligt de uitbreiding van de laad- en loskade 

binnen het rivierbed, en meer in het bijzonder in het stroomvoerend deel van het rivierbed, in de 
zin artikel 2.4.1, lid 1, van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). In de 
plantoelichting, § 4.10, wordt ingegaan op artikel 2.4.3 Barro. In het bij de plantoelichting 
behorende rapport LEID, rivierkundig onderzoek verlengde loskade 
(b_NL.IMRO.0221.PBL20001HBV-ON01_tb11), p. 8, wordt opgemerkt dat het vergroten van een 
loskade een riviergebonden activiteit is. Daarvoor zou enkel een compensatieplicht gelden, maar 
geen verplichting tot aanvullende rivierverruiming. Dit onderscheid is niet te herleiden tot artikel 
2.4.3 Barro. Bovendien wordt in hetzelfde rapport, p. 9, geconcludeerd dat er nog steeds een 
waterstandsverhoging van 0,7 mm resteert. Dat zou voldoen aan de toegestane opstuwing. Ook 
dit blijkt niet uit het genoemde artikel 2.4.3 Barro. 
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21. Bovendien wordt in de plantoelichting niet ingegaan op de eis van artikel 2.4.3, lid 1, onder d, 
Barro dat de bestemming zodanig gesitueerd is dat de ecologische toestand van het 
oppervlaktewaterlichaam niet verslechtert. Gelet op de toegestane bedrijvigheid binnen 
ontwerpplanvoorschrift 3.1 (de bestemming Bedrijventerrein, die nu dus verder in het water komt 
te liggen) en gelet op de te verwachten toename van het scheepvaartverkeer had dit nader 
onderzocht moeten worden. 

6 Wet natuurbescherming 

6.1 Gebiedsbescherming Natura 2000 
22. Ten onrechte leidt het ontwerpplan tot verkleining van het Vogelrichtlijngebied, als gevolg van de 

nieuwe laad- en loswal. Stichting Fraterwaard verzet zich ook tegen een afgraving van de 
zuidwestpunt van de Fraterwaard, die ook binnen het Vogelrichtlijngebied valt; vgl. 
plantoelichting, § 4.9. 
 

23. Voor wat betreft de Vogelrichtlijn wordt bovendien nu enkel verwezen naar een Deelrapport 
natuur m.e.r., Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg d.d. 28 november 2017 
(b_NL.IMRO.0221.PBL20001HBV-ON01_tb12.pdf). Dat is om te beginnen blijkens het voorblad 
van dat rapport een concept. Bovendien dateert het van 28 november 2017, zodat het niet meer 
geacht kan worden actueel te zijn. Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar de kwabaal van 
2018. Verder betroffen die rapporten die uiteindelijk niet gerealiseerd zijn. De plannen die nu 
voorliggen, zijn als zodanig niet onderzocht. Gewezen wordt ook op de second opinion die 
destijds door Buiting Advies B.V. met betrekking tot de plannen van destijds is uitgevoerd 
(productie 1). In lijn met wat Buiting Advies destijds al opmerkte, leidt oppervlakteverlies tot 
verlies aan leefgebied c.q. potentieel leefgebied; ook zal een groter gebied door gevoelige 
soorten niet meer gebruikt kunnen worden doordat verschillende vormen van verstoring zullen 
toenemen door de hierboven geschetste uitbreidingen van de bedrijvigheid; denk aan optische 
verstoring, verstoring door licht, geluid, trilling of mechanische effecten.  
 

24. Voor wat betreft de stikstofgevoelige gebieden, constateert Stichting Fraterwaard dat de 
stikstofdeposities niet goed zijn onderzocht. Bij de plantoelichting zit een Notitie Bedrijventerrein 
Verhuellweg - stikstofdepositie (b_NL.IMRO.0221.PBL20001HBV-ON01_tb14). Daarin zijn de 
hogere categorieën activiteiten (tot en met 4.2) niet onderzocht. Bovendien wordt gerekend met 
aantallen vervoersbewegingen en voortuigbewegingen die niet als zodanig in de 
planvoorschriften zijn vastgelegd. Een aantal van 10 afvaarten per week (zie bijlage 2 bij de 
Notitie) is gelet op de omvang van de loskade geen representatieve invulling van de maximale 
mogelijkheden van het ontwerpbestemmingsplan. Vooralsnog betwist Stichting Fraterwaard ook 
dat de stikstofgevolgen van een representatieve invulling van de maximale mogelijkheden voor 
(on)gebouwde parkeervoorzieningen correct zijn doorgerekend. Bovendien is het de vraag of bij 
de berekeningen wel is uitgegaan van de juiste referentiesituaties. In de Notitie, p. 3, wordt 
gesproken van “de feitelijke en planologisch legale situatie”, maar dit wordt verder niet uitgewerkt 
of toegelicht. Voor het wegverkeer mag bovendien niet worden gerekend met een afkap na 5 km, 
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zoals blijkt uit ABRvS 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:105 (Tracébesluit ‘A15/A12 Ressen-
Oudbroeken (ViA15)’). 
 

25. In een voortoets mag bovendien geen rekening worden gehouden met 
beschermingsmaatregelen als het afschakelen van gasverwarming (Notitie, p. 5, § 3.2.1). Zie 
ABRS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603, r.o. 7.1. Beschermingsmaatregelen mogen enkel 
in een passende beoordeling worden meegenomen; vgl. HvJ EU 12 april 2018, C‑323/17, 
ECLI:EU:C:2018:244, AB 2018/231. 
 

26. Ten onrechte ontbreekt dus een passende beoordeling. Uit de stukken kan ook niet de conclusie 
worden getrokken dat op basis van artikel 7.2a Wet milieubeheer en het Besluit 
milieueffectrapportage geen milieueffectrapport gemaakt zou hoeven te worden. 

6.2 Soortenbescherming 
27. Cliënten weten dat vlak bij het huidige bedrijventerrein onder andere de volgende soorten 

voorkomen: buizerd, sperwer, gierzwaluw, huismus, steenmarter, grote modderkruiper, otter, 
bever, zeearend, wulp, kievit, tureluur, slobeend, grasmus, das, haas, ringslang, kerkuil, steenuil, 
kwabaal, slechtvalk, dwerggans , kraanvogel, kwartelkoning, sleedoornpage, verschillende 
soorten ganzen en eenden, en de verdere soorten die in deze opsomming niet maar in de 
plantoelichting wel worden genoemd als voorkomend in of nabij het plangebied, en wat betreft 
flora, alle glanshaversoorten. 
 

28. In de plantoelichting wordt, zoals hierboven bleek, verwezen naar onderzoeken uit 2017 en (voor 
de kwabaal) uit 2018. Die onderzoeken zagen niet op de huidige plannen en zijn bovendien te 
oud. De kennisdocumenten voor veel soorten stellen beperkingen aan de ouderdom van de 
onderzoeksgegevens, in sommige gevallen bijvoorbeeld drie jaar. Die termijnen zijn hier in veel 
gevallen overschreden. 

 
29. Ter illustratie wordt wat de soortenbescherming ook nog gewezen op de second opinion van 

Buiting Advies B.V., waaruit blijkt dat de onderzoeken van destijds niet deugdelijk waren. 
 

30. Ook is bij de plantoelichting ten onrechte geen onderzoek gevoegd waarin wordt ingegaan op de 
vraag of er (vleermuis)soorten voorkomen in te slopen bedrijfsbebouwing. 

 
31. Op voorhand kan dus niet worden aangenomen dat de soortenbescherming niet aan de 

uitvoerbaarheid van het ontwerpplan in de weg staat. 

7 M.e.r.-beoordeling 
32. Bij de stukken zit een Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling bedrijventerrein Verhuellweg 

Doesburg (b_NL.IMRO.0221.PBL20001HBV-ON01_tb2) (Aanmeldingsnotitie). Hierin wordt 
geconcludeerd dat nader onderzoek in een MER niet noodzakelijk is (p. 13). Naar het oordeel 
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van Stichting Fraterwaard kan die conclusie niet op basis van de Aanmeldingsnotitie worden 
getrokken. 
 

33. Om te beginnen wordt niet specifiek ingegaan op het feit dat de beoogde laad- en loskade 
blijkens ontwerpvoorschrift 3.1, onder d, moet worden aangemerkt als een bedrijf uit categorie 
4.2. Bovendien zijn blijkens ontwerpvoorschrift 3.1, onder c, watergebonden bedrijven mogelijk 
die qua aard en milieubeheer vergelijkbaar zijn met een bedrijf tot en met categorie 4.1. Op de 
gevolgen van die categorieën wordt in de Aanmeldingsnotitie verder niet ingegaan. 

 
34. Ook de gevolgen voor gebieden en soorten (zie § 6 hierboven) zijn niet goed onderzocht. 

8 Geluid 
35. Door het toenemende verkeer over de weg en over het water (als gevolg van grotere 

bedrijfsgebouwen, hogere categorieën bedrijven, een grotere laad- en loswal en extra 
parkeervoorzieningen) zullen de rust en de stilte in de Fraterwaard worden aangetast. 

9 Externe veiligheid; kans op verontreiniging 
36. Stichting Fraterwaard is bevreesd voor ongelukken met schepen die tot verontreinigingen zullen 

leiden. Er zullen als gevolg van het ontwerpbestemmingsplan meer en grotere schepen 
aanmeren. Aard en hoeveelheid schepen zijn in het bestemmingsplan ten onrechte niet 
gereguleerd. 
 

37. Voor de nieuwe locatie van de LNG-installatie is ten onrechte enkel onderzoek verricht naar de 
(beperkt) kwetsbare objecten en het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Een ongeval bij 
de LNG-installatie kan echter ook voor de natuurwaarden van het Zwarte Schaar en de 
Fraterwaard gevolgen hebben. Ten onrechte is dat niet onderzocht. Ook de mogelijke 
verontreinigingen van land en water als gevolg van ongevallen op de laad- en loswal (die met 
een categorie-4.2-bedrijf wordt gelijkgesteld) en in de bedrijven (tot en met categorie 4.1) zijn ten 
onrechte niet onderzocht. 

10 Luchtkwaliteit 
38. In het onderzoek naar de luchtkwaliteit (b_NL.IMRO.0221.PBL20001HBV-ON01_tb3) is niet 

uitgegaan van een representatieve maximale invulling van de planmogelijkheden. In § 3.1 van 
dat onderzoek wordt bijvoorbeeld uitgegaan van maximaal 10 schepen per week, hoewel die 
beperking niet in de planvoorschriften is terug te vinden. Bovendien wordt op p. 2 van het 
onderzoek opgemerkt dat “[d]e enige relevante wijziging van het plan voor het aspect 
luchtkwaliteit bestaat uit de verlenging van de laad- en loskade waarbij een toename plaatsvindt 
van het aantal afvaarten.” Ook het verkeer over de weg zal toenemen, gelet op het feit dat er 
meer vrachtwagens van en naar de grotere laad- en loskade zullen rijden, de bedrijfsbebouwing 
in volume zal toenemen, er nieuwe (on)gebouwde parkeergelegenheden zullen komen en de 
verkeersbestemming in oppervlakte toeneemt (de twee uitstulpingen in het oostelijke 
plangebied). Stichting Fraterwaard meent dat de gevolgen van het ontwerpplan voor de 
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luchtkwaliteit op het punt van N02 en fijnstof PM10 niet goed zijn onderzocht. Ook is ten onrechte 
niet onderzocht of de normen voor ultrafijnstof PM2,5 aan de uitvoerbaarheid van het plan in de 

weg staan. 

11 Afzonderlijke ontwerpplanvoorschriften 

39. Stichting Fraterwaard maakt nog de volgende opmerkingen over afzonderlijke 

ontwerpplanvoorschriften. 

40. Onduidelijk is waarom in planvoorschrift 1.1 wordt gesproken van een "uitwerkingsplan" in plaats 

van een bestemmingsplan. 

41. Ten onrechte is het aantal kranen in planvoorschrift 3 niet beperkt. Uit de stukken lijkt af te leiden 
dat er een tweede kraan bijkomt. Stichting Fraterwaard meent dat er geen extra kranen 
toegestaan moeten worden. Als er al een tweede kraan zou moeten komen, dient dat ook 

meteen als maximum vastgelegd te worden. Een bouwhoogte van 30 m (planvoorschrift 3.2.3 

onder e) is bovendien gelet op het omgevingskarakter te hoog, zeker als het aantal kranen niet 
beperkt wordt. 

42. Ten onrechte worden in planvoorschrift 4 (on)gebouwde parkeervoorzieningen toegestaan en ten 

onrechte mogen die ook buiten het bouwvlak worden gerealiseerd (artikel 4.2.1 onder a). Er 
komen te veel parkeervoorzieningen - de noodzaak is niet goed onderbouwd - en dat leidt tot te 

veel verkeer. Ondergrondse parkeergarages en ondergrondse gebouwen worden ten onrechte 

toegestaan (artikel 12.3). De gevolgen voor natuur (extra stikstofdeposities) en milieu zijn niet 

onderzocht. 

12 Conclusie 

43. Gelet op het bovenstaande dient uw gemeentebestuur af te zien van het vaststellen van het plan. 

44. Uw berichten zie ik graag tegemoet. 

R.S. Wertheim 
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1 INLEIDING 
 

AANLEIDING 

Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg heeft het voornemen tot uitbreiding van een bedrijventerrein aan de 

Verhuellweg te Doesburg. De beoogde uitbreidingslocatie ligt in de Fraterwaard bij Doesburg en is in 

eigendom van de Stichting Twickel en Loonbedrijf Derksen.  

 

De locatie is aangewezen als Natura 2000 gebied (Vogelrichtlijngebied) en is vanuit dit oogpunt beschermd via 

de Wet natuurbescherming. Ook betreft het leefgebied van diverse diersoorten die bescherming kennen 

vanuit de Wet natuurbescherming. Econsultancy heeft in opdracht van Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg 

natuuronderzoeken uitgevoerd in de Fraterwaard. De onderzoeken hadden tot doel om de mogelijkheden 

voor uitbreidingsplannen vanuit de Wet natuurbescherming te onderzoeken.  

 

Stichting Twickel heeft aan Buiting Advies gevraagd de onderzoeksrapportages van Econsultancy nader te 

beschouwen en er haar visie op te geven. Deze rapportage met second opinion is daarvan het resultaat.  
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2 PLANGEBIED EN ONTWIKKELINGEN 
 

2.1 PLANGEBIED 
Het plangebied ligt ten noorden van Doesburg. Het betreft een deel van de Fraterwaard, inclusief een deel 

van de oude IJsselarm het Zwarte Schaar. Het zuidelijk deel bestaat reeds uit een bedrijventerrein en men wil 

dit uitbreiden naar het noorden, zie ook paragraaf 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: Ligging plangebied  
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2.2 VOORGENOMEN ONTWIKKELING 
De initiatiefnemer wil het huidige bedrijventerrein aan de noordkant van Doesburg naar het noorden toe 

uitbreiden. Daartoe zijn een aantal inrichtingsvarianten uiteengezet, zie afbeelding 2. Een voorkeursontwerp 

is er nog niet. In dit stadium dient de natuurtoetsing dus rekening te houden met alle scenario’s en 

tussenvormen. De uitbreiding is in ieder geval gepland op de landbouwgronden in eigendom van Stichting 

Twickel. In diverse scenario’s wordt ook een oude IJsselarm  ‘Het Zwarte Schaar’ deels aangetast of zelfs 

gedempt. Met de voorgenomen ontwikkeling vindt een toename in (vracht)verkeer en vrachtboten op het 

Zwarte Schaar plaats. Het Zwarte Schaar en de Fraterwaard maken onderdeel uit van Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding2: scenario’s voorgenomen ontwikkelingen (bron: Econsultancy, 2017). 
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3 ONDERZOEKSMETHODIEK 
 

Econsultancy heeft in opdracht van Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg bv natuuronderzoeken uitgevoerd 

in de Fraterwaard. Deze natuuronderzoeken zijn uitgevoerd in verband met voorgenomen uitbreiding van een 

bedrijventerrein aan de Verhuellweg te Doesburg.  

 

De natuuronderzoeken zijn opgenomen in twee rapportages, te weten: 
 Verkennende natuurtoets Bedrijventerrein Verhuellweg te Doesburg, Econsultancy, 31 mei 2017; 

 Soortgericht onderzoek Bedrijventerrein Verhuellweg te Doesburg, Econsultancy, 24 november 2017. 

 

Bij de onderzoeken zijn drie aspecten van natuurbeleid- en wetgeving meegenomen, namelijk: 

 Wet natuurbescherming: onderdeel bescherming van soorten (bijlage 1); 

 Wet natuurbescherming: Natura 2000, Vogelrichtlijn & Habitatrichtlijn; 

 Nederlands Natuurnetwerk. 

 

Buiting Advies heeft een second opinion uitgevoerd ten aanzien van de onderzoeken en daaruit 

voortvloeiende rapportages. Ten behoeve van de analyse van de rapportages heeft een veldbezoek 

plaatsgevonden om een goed beeld van het plangebied te verkrijgen en een beter beeld te krijgen van een 

aantal bevindingen zoals weergegeven in de rapportages. 

 

Tijdens de analyse van de onderzoeken is aandacht uitgegaan naar: 
 Volledigheid van de onderzoeken; 

 Methodiek van de onderzoeken; 

 Analyse van de onderzoeksresultaten; 

 Conclusies en onderbouwing. 
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4 VERKENNENDE NATUURTOETS 
 

4.1 WET NATUURBESCHERMING (SOORTBESCHERMING) 
 

4.1.1 INLEIDING 
Een select aantal soorten en hun (vaste) voortplantings- en verblijfplaatsen zijn wettelijk (extra) beschermd 

via de Wet natuurbescherming (soortbescherming). Daarnaast zijn alle inheemse vogelsoorten en hun nesten 

beschermd. Van sommige soorten vogels zijn de nesten jaarrond beschermd. Ook de functionele 

leefomgeving van de beschermde voortplantingsplaatsen,-rustplaatsen en nesten is beschermd, dus alle 

elementen die nodig zijn om deze plekken door de betreffende soort te kunnen laten gebruiken. Dat kan 

bijvoorbeeld essentieel foerageergebied zijn of een vaste vliegroute. 

 

4.1.2 RESULTATEN VERKENNEND ONDERZOEK 
In het onderzoek naar beschermde soorten is onderzocht en onderbouwd welke beschermde soorten het 

plangebied zouden kunnen gebruiken. Op basis hiervan wordt in de verkennende toets geadviseerd naar 

welke soorten verder onderzoek dient plaats te vinden. Onderstaand een overzicht. In hoofdstuk 5, gaan wij 

verder in op de beschermde soorten op basis van het nader onderzoek dat is uitgevoerd. Aan het eind van 

deze paragraaf hebben wij enkele opmerkingen geplaatst op basis van de volledigheid. 

 

VOGELS (JAARROND BESCHERMDE NESTEN) 

 Boomvalk (Wet natuurbescherming 3.1); 

 Buizerd (Wet natuurbescherming 3.1); 

 Ransuil (Wet natuurbescherming 3.1); 

 Sperwer (Wet natuurbescherming 3.1); 

 Huismus (Wet natuurbescherming 3.1); 

 Steenuil (Wet natuurbescherming 3.1); 

 Kerkuil (Wet natuurbescherming 3.1). 

 Gierzwaluw (Wet natuurbescherming 3.1, hier niet genoemd maar wel meegenomen in nader onderzoek). 

 

ZOOGDIEREN 
 Vleermuizen (Wet natuurbescherming 3.5); 

 Steenmarter (Wet natuurbescherming 3.10); 

 Bever(Wet natuurbescherming 3.5); 

 Otter (Wet natuurbescherming 3.5). 

 Das (Wet natuurbescherming 3.10, hier niet genoemd maar wel meegenomen in nader onderzoek). 

 

REPTIELEN EN AMFIBIEËN 
 Kamsalamander ( Wet natuurbescherming 3.5). 

 Rugstreeppad( Wet natuurbescherming 3.5). 

 

VISSEN 
 Kwabaal (Wet natuurbescherming 3.10). 

 Grote modderkruiper (Wet natuurbescherming 3.10, hier niet genoemd maar wel meegenomen in nader 
onderzoek). 

 

OVERIGE 
 Sleedoornpage (Wet natuurbescherming 3.10). 
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 Rivierrombout  (Wet natuurbescherming 3.5, hier niet genoemd maar wel meegenomen in nader 
onderzoek). 

 

FLORA  
 Nader onderzoek naar enkele soorten. (Wet natuurbescherming 3.10). 

 

4.1.3 BEVINDINGEN BUITING ADVIES  
 Waterspitsmuis wordt redelijkerwijs uitgesloten en niet nader onderzocht. Buiting Advies kan niet geheel 

uitsluiten dat de soort voorkomt. Dit is een lastig te inventariseren soort en bovendien wordt 
muizenonderzoek relatief weinig uitgevoerd. Er is een waarneming uit 2011 uit de Ellecomsche polder door 
twee waarnemers, maar er is geen bewijs. Er lijkt potentieel geschikt habitat aanwezig; 

 Poelkikker is niet bekend uit de directe omgeving en minder kenmerkend voor rivierengebied. De soort is 
echter wel bekend uit het rivierengebied en de lastig te herkennen soort wordt vaak niet als zodanig 
herkent. Het is niet geheel uit te sluiten dat de soort wel in het gebied voor komt. 

 

4.2 WET NATUURBESCHERMING (NATURA 2000) 
 

4.2.1 INLEIDING 
Het gehele plangebied maakt onderdeel uit van Natura 2000-gebied Rijntakken, deelgebied Uiterwaarden 

IJssel. Het betreft vogelrichtlijngebied dat is aangewezen voor de instandhouding van een aantal 

vogelsoorten. Voor elke van deze vogelsoorten zijn instandhoudingsdoelen opgesteld. Ontwikkelingen die een 

negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen zijn vergunningplichtig. 

 

In de verkennende toets is een onderzoek opgenomen naar mogelijke (significante) effecten van de 

uitbreidingsplannen op instandhoudingsdoelen. Dit onderzoek is op te vatten als een zogenaamde ‘voortoets’. 

Voor alle soorten waarvan uit de voortoets blijkt dat een significant effect op instandhoudingsdoelen zou 

kunnen optreden is een zogenaamde ‘passende beoordeling’ noodzakelijk. Ontwikkelingen met een negatief 

effect zijn vergunningplichtig.  

 

4.2.2 RESULTATEN VERKENNEND ONDERZOEK 
De toetsing heeft plaatsgevonden voor meerdere inrichtingsvarianten en de effecten zijn mede afhankelijk 

van de uiteindelijke variant. De effectenindicator is gebruikt als basis voor het vaststellen van mogelijke 

verstoringen op soorten. Uit de onderzoeken komt naar voren dat er een passende beoordeling noodzakelijk 

is met betrekking tot de effecten op instandhoudingsdoelen van vogels. 

 

Onderstaand zijn mogelijke effecten op vogels (dan wel andere soorten of habitats) uiteengezet. Indien in 

deze  specifieke situatie  een negatief effect niet op voorhand  is uit te sluiten dient dit volgens het onderzoek 

nader te worden onderzocht: 

 
 Oppervlakteverlies;  Verandering dynamiek substraat; 

 Versnippering;  Verstoring door geluid;  

 Verzuring en vermesting door stikstof uitstoot;  Verstoring door licht; 

 Verontreiniging;  Verstoring door trilling; 

 Verdroging;  Optische verstoring; 

 Vernatting;  Verstoring door mechanische effecten; 

 Verandering stroomsnelheid;  Verandering in populatiedynamiek. 

 Verandering overstromingsfrequentie;  
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Enkele citaten: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.2.3 BEVINDINGEN BUITING ADVIES  
 

VERGUNNINGPLICHT 
 het staat vast dat er sprake is van veel negatieve effecten op instandhoudingsdoelen van veel 

vogelsoorten; 

 indien op voorhand niet is uit te sluiten dat sprake is van een significant negatief effect op een 
instandhoudingsdoel dient hiervoor een passende beoordeling te worden uitgevoerd; 

 voor alle soorten waarvan een significant effect op de instandhoudingsdoelen kan worden verwacht is een 
Natura 2000-vergunning nodig; 

 een negatief effect op een bepaalde soort kan niet worden gecompenseerd of gemitigeerd door een 
positief effect op een andere soort. In principe mag de instandhouding van geen enkele soort (significant) 
negatief worden beïnvloed.  

 een vergunning kan alleen worden verleend onder de volgende voorwaarden (aan alle voorwaarden moet 
worden voldaan): 

- er is geen alternatieve oplossing: er zijn ons nog geen onderzochte alternatieven bekend. Informatie 

over dit verplichte onderzoek daar naar ontbreekt. Onderzoeken van verschillende varianten op één 

locatie zoals hier onderzocht kunnen niet tot doel hebben aan te tonen dat er geen alternatieven zijn. 

Deze liggen allemaal op dezelfde locatie binnen het Natura 2000-gebied en nemen per definitie een 

behoorlijk areaal Natura 2000 in beslag.  Waarom kan het bedrijf niet elders in de wijde te 

onderzoeken omgeving uitbreiden buiten Natura 2000? Kan het bedrijf niet opgesplitst, waarbij een 

deel op locatie blijft en een ander ergens elders op landbouwgrond? Kunnen er geen onderdelen naar 

bestaande bedrijvenparken waar nog grond vrij is. Kan er iets geregeld worden met de naastgelegen 

bedrijven? etc. 

 
-       er moet sprake zijn van dwingende redenen van groot openbaar belang: Het is nog niet duidelijk 

welke argumenten worden aangedragen. Mogelijk zal de toename in werkgelegenheid daarbij een 
belangrijke aandachtspunt zijn. Maar die werkgelegenheid is beperkt en komt er mogelijk ook indien 
er een andere locatie wordt gekozen. Buiting Advies kan in dit stadium hier nog weinig verder over 
zeggen. 

 
-       er moeten compenserende maatregelen worden getroffen: mede gezien het oppervlakteverlies 

verwacht Buiting Advies dat er in oppervlakte moet worden gecompenseerd. Dit kan niet op een 
willekeurige locatie, maar moet plaats vinden op een locatie die bijdraagt aan behoud van de algehele 
samenhang van het Natura 2000-gebied. Indien hier gronden voor aangekocht dienen te worden kan 

Foerageergebied ganzen 

Het agrarisch gebied vormt belangrijk foerageergebied voor ganzen. Het realiseren van het bedrijventerrein betekent 
een directe afname van de functionaliteit voor ganzen. Bepaald zal moeten worden of het overige gebied voldoende 
draagkracht heeft om het verlies op te kunnen vangen. De afgelopen seizoenen lijken de graslandsoorten zich binnen 
de Rijntakken enigszins te stabiliseren. Dit zou een goede indicatie kunnen zijn dat het plafond van de draagkracht 
van het gebied bereikt is (van den Bremer et al., 2016). Dit zal betekenen dat de effecten significant negatief kunnen 
zijn op de  instandhoudingsdoelen van het gebied. Er zal op basis van de aangewezen soorten en ingrepen in beeld 
gebracht moeten worden hoe groot de omvang en impact het oppervlakteverlies op de soorten heeft. 
 
Conclusie 

Met betrekking tot soortbescherming en gebiedsbescherming vinden er negatieve effecten plaats waarvoor 
vergunningen en ontheffingen benodigd zijn. Deze worden alleen verleend als er geldende belangen kunnen worden 
aangetoond en er geen alternatieven beschikbaar zijn. De effecten moeten nader worden geanalyseerd door middel 
van aanvullend onderzoek naar de gevolgen voor de soorten, populaties en instandhoudingsdoelen. Negatieve 
effecten zullen op een gelijkwaardige manier moeten worden gecompenseerd. Gelet op het (Europees) belang van het 
gebied zal dat een lastige opgave worden. 
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ook de vraag gesteld of een deel van het bedrijf of wellicht naastgelegen bedrijven niet op die locatie 
kunnen worden gerealiseerd (alternatievenonderzoek). 

 

INHOUDELIJKE OPMERKINGEN 

 Per definitie is bij elke variant sprake van oppervlakteverlies aan Natura 2000-gebied en aan leefgebied c.q. 
potentieel leefgebied van diverse vogelsoorten; 

 Oppervlakteverlies van leefgebied voor vogels beperkt zich niet tot de feitelijk in te richten oppervlakte. Als 
gevolg van onder andere optische verstoring, verstoring door licht, geluid, trilling of mechanische effecten 
zal een groter gebied door gevoelige soorten niet meer worden gebruikt. Dit deel is dus niet meer 
functioneel als leefgebied. De verstoringsafstanden zullen derhalve meegenomen dienen te worden bij het 
vaststellen van de oppervlakte leefgebied dat verloren gaat. 

 Dit dient dan vervolgens als uitgangspunt voor het vaststellen van de effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen. 

 Er zijn aanwijzingen dat de draagkracht van het Natura 2000-gebied Rijnwaarden voor ganzen is bereikt 
(Van den Bremer 2016). Dit wordt in de verkennende toets ook aangegeven, zie 4.2.2. Uit een (oude) kaart 
van de provincie Gelderland blijkt dat de Fraterwaard leefgebied is van grote aantallen ganzen, afbeelding 
3. Tijdens ons bezoek aan het gebied op 22 februari 2018 troffen wij met grote afstand de meeste ganzen 
aan op de locatie waar de ontwikkelingen zijn gepland. Hier waren ruim 5.000 ganzen en enkele tientallen 
smienten aan het foerageren. Verder troffen we nog een groep van 2.000 tot 3.000 ganzen aan meer naar 
het oosten ook vlakbij het Zwarte Schaar. Mogelijk zijn deze locaties door de ligging bij het Zwarte Schaar 
of nog andere redenen extra geschikt. Het is aan te bevelen het belang van deze locatie nader te 
onderzoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding3: In het plangebied (geel) foerageren hoge aantallen ganzen. 

 

 

 

  



Second opinion natuuronderzoeken Fraterwaard Buiting Advies BV 12 

 

 

 

Afbeelding 4: Ruim 5000 ganzen met name kolganzen en daarnaast grauwe ganzen en enkele rietganzen op de exacte 

planlocatie. 

 
 Potentieel leefgebied van soorten die een negatieve staat van instandhouding hebben dient als beschermd 

leefgebied te worden aangemerkt ongeacht of de soort het gebied op dat moment gebruikt. Dit beleid 
wordt door de provincie Gelderland voor wespendief en zwarte specht op de Veluwe gehanteerd, waarbij 
alle bossen als beschermd leefgebied zijn aangemerkt. Het zou lastig te verklaren zijn indien de provincie 
Gelderland voor andere soorten met een zelfde status in Natura-2000 gebied  een ander beleid hanteert 
voor potentieel leefgebied daarvan.  

 Uit tabel II (blz. 49) kan afgeleid worden dat er verwacht wordt dat er geen enkele variant mogelijk is 
zonder grote verstorende effecten.  Oppervlakteverlies is in feite in elke variant een verwacht groot 
negatief effect, evenals verzuring, vermesting, verschillende vormen van verstoring en mechanische 
effecten. 

 Bij de inschatting van effecten via de verkennende toets ziet Buiting Advies nergens het effect van 
toename van scheepsverkeer terug, terwijl dit ongetwijfeld negatieve effecten met zich mee brengt. Het 
Zwarte Schaar maakt onderdeel uit van Natura 2000. Heeft het bedrijf momenteel een Natura 2000-
vergunning voor het starten met scheepvaart door Natura 2000-gebied? 

 In zijn algemeenheid kan gesteld dat de voorgenomen plannen een groot aantal verstorende effecten 
veroorzaakt op een groot aantal soorten en dat een zeer uitgebreide passende beoordeling noodzakelijk is 
om vast te stellen of en welke significante effecten op instandhoudingsdoelen te verwachten zijn. 

 

4.3 GELDERS NATUURNETWERK EN GROENE ONTWIKKELINGSZONE 
 

4.3.1 INLEIDING 
Het plangebied maakt onderdeel uit van de Groene Ontwikkelingszone van Gelderland. Hiervoor geldt 

conform artikel 2.7.2 van de omgevingsverordening Gelderland (december 2017) het volgende 

beschermingsregime: 
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4.3.2 RESULTATEN VERKENNEND ONDERZOEK 
Het is niet geheel duidelijk of de ontwikkeling binnen het verkennend onderzoek als nieuwe grootschalige 

ontwikkeling of als grootschalige uitbreiding wordt geïnterpreteerd. Bij de toelichting op grootschalige 

uitbreiding wordt in de rapportage het volgende aangegeven: 

 
“In dit geval is deze uitbreiding mogelijk onder de voorwaarde dat deze gecombineerd wordt met een 
substantiële versterking van de kernkwaliteiten. De bijzondere toegevoegde waarde van de 
functiecombinatie, die bijdraagt aan de versterking van de kernkwaliteiten,  maakt dat de ontwikkeling past in 
de GO”. 
 

Het is Buiting Advies niet duidelijk wat hier mee wordt bedoeld. Is dit een algemene opmerking of heeft dit 
betrekking op deze specifieke situatie? 
 
Bij de inventarisatie van mogelijke effecten op de kernkwaliteiten van Gelders Natuurnetwerk (GNN) en GO 
wordt niet getoetst op de specifieke kernkwaliteiten van het betreffende deelgebied Havikerwaard-
Fraterwaard, zie bijlage 5. 
Bij de inventarisatie zijn de effecten op een aantal algemenere kwaliteiten getoetst zoals in zijn algemeenheid 
ook bij een saldobenadering plaatsvindt. Het gaat dan om aspecten als areaal, samenhang en kwaliteit, 
uitwisselingsmogelijkheden (versnippering), kwaliteit leefgebied soorten, areaal natuurlijke eenheden, 
natuurlijke processen en een aantal verstoringsfactoren. Uit de analyse volgt dat op vrijwel alle onderzochte 
kernkwaliteiten een negatief effect optreedt.  
 
Tot slot eindigt het hoofdstuk over het natuurnetwerk als volgt: 
 
“Het grootste deel van het plangebied is gelegen binnen de GO. De GO heeft een dubbeldoelstelling: 
er is ruimte voor economische ontwikkeling in combinatie met versterking van de ecologische samenhang 
tussen inliggende en aangrenzende natuurgebieden. Zowel bij nieuwvestiging als bij een grootschalige 
uitbreiding dient, naast een goede landschappelijk inpassing, sprake te zijn van een per saldo substantiële 
versterking van de kernkwaliteiten van de GO”. 
 
Het is nog volstrekt onduidelijk op welke wijze een substantiële versterking van de kernkwaliteiten van het GO  
kan worden gerealiseerd.  
 

4.3.3 BEVINDINGEN BUITING ADVIES  
 Buiting advies is van mening dat het hier gaat om een nieuwe grootschalige ontwikkeling en niet om een 

grote uitbreiding. Het betreft immers een nieuwe ontwikkeling binnen het GO en niet een uitbreiding van 
een bestaande situatie die al in het GO ligt. Overigens dienen in beide gevallen de kernkwaliteiten te 
worden behouden dan wel versterkt. Negatieve effecten dienen te worden gecompenseerd. In het geval 
van een nieuwvestiging dient bovendien aangetoond dat er geen reële alternatieven zijn en dat er sprake is 
van redenen van groot openbaar belang.  

 Uit de verkennende natuurtoets blijkt dat er negatieve effecten optreden op vrijwel alle algemene 
kernwaarden van het GNN/GO; 

 De specifieke kernwaarden zoals door de provincie voor het deelgebied Havikerwaard-Fraterwaard zijn 
vastgesteld komen niet of nauwelijks aan de orde; 

 Vrijwel alle specifieke kernkwaliteiten worden ons inziens door de voorgenomen ontwikkeling aangetast; 

 Er wordt aangegeven dat er een goede landschappelijk inpassing moet plaatsvinden en dat de 
kernkwaliteiten dienen te worden versterkt, maar er wordt nog op geen enkele wijze richting aan gegeven; 

 De te realiseren versterking van kernkwaliteiten zouden een substantiële meerwaarde op moeten leveren 
ten opzichte van de aantasting; 
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 Sommige aantastingen van kernkwaliteiten lijken onomkeerbaar en kunnen niet worden gecompenseerd, 
zoals onbebouwdheid van de uiterwaarden (zie bijlage 5), rust, vergezichten, stadsgezicht op Doesburg, 
aardkundige waarden. 

 Indien een kwalitatieve verbetering van kernkwaliteiten wordt gezocht in de Fraterwaard in de vorm van 
natuurontwikkeling of realisatie van meer houtige landschapselementen is de initiatiefnemer afhankelijk 
van plaatselijke agrariërs. 

 De voorgenomen ontwikkeling van gebouwen en infrastructuur zal de instandhoudingsdoelen van Natura 
2000 nadelig beïnvloeden. Een kwalitatieve verbetering in de vorm van natuurontwikkeling en/of 
ontwikkeling van houtige landschapselementen zal de draagkracht van het gebied voor ganzen,  smienten 
en kwartelkoning nog verder doen afnemen.  

 Er worden in het huidige stadium geen te realiseren ontwikkelingsdoelen (bijlage 5) genoemd, terwijl de 
gestelde ontwikkelingsdoelen voor het plangebied door de voorgenomen ontwikkelingen wel voorgoed 
onmogelijk worden gemaakt. 
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5 SOORTGERICHT ONDERZOEK 
 

5.1 INLEIDING 
Een select aantal soorten en hun (vaste) voortplantings- en verblijfplaatsen zijn wettelijk (extra) beschermd 

via de Wet natuurbescherming. Daarnaast zijn alle inheemse soorten vogels en hun nesten beschermd 

wanneer deze in gebruik zijn. Van sommige soorten vogels zijn de nesten jaarrond beschermd. Ook de 

functionele leefomgeving van de jaarrond beschermde voortplantingsplaatsen,-rustplaatsen en nesten is 

beschermd. Dit zijn alle elementen die nodig zijn om deze plekken door de betreffende soort te kunnen laten 

gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld essentieel foerageergebied zijn of een vaste vliegroute. 

 

Uit de verkennende toets kwamen een aanzienlijk aantal wettelijk beschermde diergroepen en soorten naar 

voren die het plangebied mogelijk als leefgebied gebruiken. Naar die betreffende soorten is nader onderzoek 

uitgevoerd. De werkwijze, resultaten en conclusies zijn opgenomen in de rapportage, ‘Soortgericht onderzoek 

bedrijventerrein Verhuellweg te Doesburg’, Econsultancy 24 november 2017. 

 

Onderstaand geeft Buiting Advies per soortgroep/soort haar visie hierop. Hiervoor worden eerst per soort de 

ons inziens belangrijkste bevindingen en conclusies geciteerd of samengevat. Daarna worden puntsgewijs 

onze opmerkingen uiteengezet. 

 

5.2 WET NATUURBESCHERMING (SOORTBESCHERMING) 
 

5.2.1 BROEDVOGELS 
In 2017 heeft een broedvogelonderzoek plaatsgevonden op de planlocatie (inclusief het huidige 

bedrijventerrein). Het betreft geen volledige broedvogelkartering, maar de focus is volgens de auteurs gelegd 

op artikel 3.5 en categorie 1-5 soorten, waarmee vermoedelijk soorten met jaarrond beschermde nesten 

worden beschouwd en soorten die nader onderzoek vragen. Onder Artikel 3.5 vallen echter geen broedvogels. 

 

Wij gaan vooral in op de soorten waarvan de nesten en hun functionele leefomgeving jaarrond beschermd 

zijn.  

 

HUISMUS 

Op het agrarisch erf van Derksen zijn 13 nestlocaties van huismussen aangetroffen. De 13 nesten vormen 

samen een middelgrote broedkolonie van minimaal 26 individuele dieren. De nesten van de huismus zijn 

jaarrond beschermd. Door het wegvallen van een broedlocatie op het agrarische erf van Derksen wordt de 

metapopulatie gelegen in de Fraterwaard verzwakt. Een kleinere metapopulatie leidt tot een toename van 

risico’s zoals inteelt, ziektes en gebrek aan voedselaanbod. Econsultancy verwacht dat juridisch gezien er bij 

alternatief 2, 3 en 4 een overtreding van het verbodsartikel aan de orde is. De aanvraag van een ontheffing bij 

de provincie Gelderland wordt noodzakelijk geacht. 

 

Opmerkingen Buiting Advies  
 De huismus staat als gevoelig op de rode lijst; 

 De landelijke staat van instandhouding is door SOVON beoordeeld als matig ongunstig. 

 De gunstige staat van instandhouding van de soort mag niet verslechteren. 
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GIERZWALUW 
Er heeft gierzwaluwonderzoek plaats gevonden waarbij de locatie twee keer is bezocht. Binnen de 
onderzoekslocatie, in het gebouw ’de Blikvanger’, zijn tijdens de veldbezoeken drie nestlocaties van 
gierzwaluwen gevonden. Naast deze mestplekken met een vastgesteld nest, waar gierzwaluwen invlogen, 
waren er nog drie mestplekken aanwezig. Redelijkerwijs kan er gesteld worden dat er totaal maximaal zes 
nestlocaties in gebruik zijn. De gierzwaluw valt onder artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming en daarnaast 
geniet het nest jaarrond bescherming. Bij (sloop)werkzaamheden van het gebouw de ‘Blikvanger’ zullen er 
nestplaatsen van gierzwaluwen verloren gaan. Voor deze activiteit is een ontheffing van de Wet 
natuurbescherming benodigd. De maatregelen ten behoeve van de gierzwaluw dienen te worden opgenomen 
in een projectplan. 

 

Opmerking Buiting Advies  
 Econsultancy heeft  bij haar onderzoek naar gierzwaluw de onderzoekslocatie volgens eigen rapportage 

slechts twee keer bezocht.  Het kennisdocument gierzwaluw schrijft drie onderzoekmomenten voor, 
hoewel dit geen wettelijke verplichting betreft raden wij toch aan dit document te volgen.  

 

BUIZERD 

Een jaarrond beschermd buizerdnest bevindt op korte afstand ten noordwesten van het plangebied. Ook is er 

een buizerdnest aanwezig even ten oosten van het plangebied. Het buizerdnest gelegen ten noorden van 

Doesburg ligt 200 meter buiten de onderzoekslocatie. Op grond van de waarnemingen kan worden 

aangenomen dat de onderzoekslocatie behoord tot het functioneel leefgebied van de noordelijk gelegen 

broedlocatie. Het is niet op voorhand uit te sluiten dat er sprake is van verstoring van het broedterritorium 

van de buizerd, als gevolg van de voorgenomen ingreep. Door het treffen van maatregelen (bijvoorbeeld door 

een visuele buffer) kunnen negatieve effecten worden beperkt of voorkomen. Geadviseerd wordt om de 

maatregelen ten behoeve van de buizerd en de sperwer op te nemen in een projectplan en ter goedkeuring 

voor te leggen aan het bevoegde gezag. Dit kan door middel van een ontheffingsaanvraag. 

 

Opmerkingen Buiting Advies  
 Het nest ligt veel dichter bij sommige inrichtingsvarianten (zie paragraaf 2.2). Vermoedelijk binnen de 

verstoringafstand; 

 Op basis van onderzoek moet onderbouwd worden of de functionaliteit van de nesten en rustplaatsen 
tijdens en na uitvoer van de activiteiten gegarandeerd kan worden; 

 Bij de buizerd is naast de voortplantings- en rustplaats ook de directe omgeving daarvan en het optimale 
en overige geschikte habitat in het gebied waarin de buizerd is aangetroffen beschermd. Dit bestaat onder 
andere uit foerageerplekken, zitplekken e.d., deze dienen in beeld te worden gebracht. 

 

SPERWER 

De locatie van de broedplaats van de sperwer is aangeleverd door de werkgroep ‘Stad en ambt Doesborgh’ 

bevindt zich binnen de onderzoekslocatie. Dit is net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein. Ook de 

sperwer behoud voldoende foerageergebied. De nestplaats van de sperwer is op korte afstand van gebouw de 

‘Blikvanger’ gelegen. Wanneer hier sloop- of bouwwerkzaamheden tijdens het broedseizoen plaatsvinden, is 

verstoring niet op voorhand uitgesloten. Geadviseerd wordt om de maatregelen ten behoeve van de buizerd 

en de sperwer op te nemen in een projectplan en ter goedkeuring voor te leggen aan het bevoegde gezag. Dit 

kan door middel van een ontheffingsaanvraag. 

 

Opmerkingen Buiting Advies  

Geen 
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RANSUIL 

Nestlocatie in Doesburg. Op basis van de locatie en de aanwezigheid van geschikte foerageergronden in de 

nabijheid van de broedplaats, is het niet aannemelijk dat de agrarische gronden binnen de onderzoekslocatie 

essentieel zijn voor de nestplaats van de ransuil. De ingrepen zullen op de ransuil geen negatieve effecten 

hebben. 

 

Opmerkingen Buiting Advies  

Geen 

 

STEENUIL 

Tijdens de drie veldbezoeken zijn geen steenuilen waargenomen binnen de onderzoekslocatie. Wel zijn nabij 

de onderzoekslocatie op vier agrarische erven steenuilen in en nabij nestkasten waargenomen. Van deze vier 

nestkasten waren er twee ook in gebruik als broedlocatie, Aanvullend hierop zijn er nog zes broedlocaties 

aangedragen door vogelwerkgroep ‘Stad en Ambt Doesborgh’. In onderhavig geval valt de onderzoekslocatie 

buiten het leefgebied van de waargenomen steenuilen. Bij geen van de inrichtingsalternatieven is een 

overtreding op de Wet natuurbescherming ten aanzien van de steenuil aan de orde. 

 

Opmerkingen Buiting Advies  
 De onderzoekslocatie is wel potentieel leefgebied voor een extra steenuilpaar. Dat verdwijnt met de 

aanleg van een bedrijventerrein. Een van de kernkwaliteiten van het natuurnetwerk is “Leefgebied 
Steenuil”, zie bijlage 5. Het verdwijnen van potentieel leefgebied is een aantasting van deze kernkwaliteit. 

 Wij adviseren te blijven volgen of zich een broedgeval steenuil vestigt in het plangebied of de directe 
omgeving. 

 

KERKUIL 

Op het agrarisch erf van Derksen is een nestkast aanwezig en zijn sporen waargenomen afkomstig van een 

kerkuil. 

 

Tijdens de veldbezoeken zijn geen kerkuilen waargenomen op of nabij de onderzoekslocatie. Op het 

agrarische erf van Derksen was sinds 2015, wegens het verlies van een broedgeval door predatie door een 

steenmarter, geen broedende kerkuil meer waargenomen (persoonlijke communicatie, heer Derksen 2017). 

Door medewerkers van loonbedrijf Derksen, wordt de kerkuil af en toe gezien. Op 27 september 2017 is er in 

de schuur op het erf van Derksen een braakbal van de kerkuil gevonden. 

 

De onderzoekslocatie ligt aan de rand van twee territoria. Naar verwachting zal de kerkuil die broedt in de 

uiterwaarden van de Fraterwaard (Verhuellweg 37) gebruik maken van de onderzoekslocatie. Het noordelijke 

deel van de onderzoekslocatie (agrarisch gebied) vormt functioneel leefgebied voor de kerkuil. 

 

Het ‘eiland’ van de Fraterwaard is ongeveer 295 hectare. De voorgenomen uitbreiding van het 

bedrijventerrein resulteert in een maximale afname van ongeveer 29,5 hectare functioneel leefgebied. Dit zijn 

de oppervlaktes van deelgebied D, E en F (24 ha) en de randen van de IJssel, Het Zwarte Schaar en Hoge linie 

(5,5 ha). Dit komt overeen met een afname van maximaal 10%. Met name het erf van Derksen vormt voor de 

kerkuil optimaal leefgebied. Wanneer een kerkuil tot een kilometer rond het nest foerageert, beslaat het 

leefgebied 314 hectare. Gelet op het oppervlak van de Fraterwaard, wordt verwacht dat het gehele gebied 

voor de kerkuil functioneel zal zijn. Het wordt niet verwacht dat de afname van 10% van het leefgebied zal 

leiden tot een aantasting van de huidige nestplaats. In geval van sloop van de opstallen van Derksen zal het 

effect op het leefgebied van de kerkuil het verlies van een rustplaats zijn. Verder beperkt de uitbreiding van 

het bedrijventerrein de dispersie voor kerkuilen in het gebied. In jaren met een hoog voedselaanbod kan de 

afname van 10% van de Fraterwaard wel leiden tot de beperking van vestigingsmogelijkheden en daarmee het 
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broedsucces voor een tweede kerkuilenpaar in het gebied die potentiële (broed)mogelijkheden heeft op het 

erf van Derksen of het erf aan de Verhuellweg 35. 

 

Op het erf van Derksen is een rustplaats van de kerkuil aanwezig. Het is verboden rustplaatsen te beschadigen 

of te vernielen. De sloop van de bebouwing op het erf van Derksen zal een overtreding van de Wet 

natuurbescherming inhouden. De functie van rustplaats van de kerkuil zal dan elders voldoende opgevangen 

moeten worden. Wanneer het voorkeursontwerp voorziet in de sloop van het erf van Derksen, zullen er 

maatregelen getroffen dienen te worden om negatieve effecten op de kerkuil te beperken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5: broedlocaties van kerkuilen met bijbehorende leefgebieden van respectievelijk 1.000 en 1.500m. 

 

Opmerkingen Buiting Advies  
 Er is in ieder geval sprake van een rustplaats van kerkuil op het erf van Derksen. 

 Buiting Advies is van mening dat nog van een jaarrond beschermd nest van kerkuil op het erf van Derksen 
kan worden gesproken. Weliswaar is op die locatie sinds 2015 geen sprake meer geweest van een 
broedgeval, maar er is nog steeds activiteit van kerkuil en het is niet uit te sluiten dat er getracht wordt 
hier opnieuw te gaan broeden. De betreffende locatie past juist uitstekend binnen het verspreidingsplaatje 
van territoria, zie afbeelding 5. Jaarrond beschermde nesten zijn juist jaarrond beschermd omdat de vogels 
regelmatig terug keren naar dezelfde plek en moeilijk een nieuw nest kunnen maken. Dat hoeft niet persé 
elk jaar te zijn. 

 Niet alleen de voortplantingsplaats of rustplaats verdwijnt maar tevens verdwijnt vrijwel zeker leefgebied 
dat essentieel is voor het functioneren van de voortplantingsplaats dan wel rustplaats. 

 Er wordt geredeneerd dat er sprake is van 10% afname van leefgebied. Dit op basis van het feit dat gehele 
eiland van de Fraterwaard geschikt is. Het is echter onduidelijk waarom dit als referentie voor geschikt 
leefgebied wordt gekozen. Bovendien bevinden zich hier meerdere territoria. Vrijwel de gehele 
Fraterwaard is al territoriaal bezet. Het percentueel te verliezen oppervlakte leefgebied is dus ook nog 
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eens berekend voor een gebied met meerdere territoria, maar waarschijnlijk is dat het verlies aan werkelijk 
oppervlakte ten koste gaat van één territorium en dus veel zwaarder weegt. Het is daarmee niet 
onwaarschijnlijk dat ook de functionele leefomgeving van de verblijfplaats verloren gaat en er is geen 
ruimte om dit op te vangen. Daarmee treedt overtreding van de Wet natuurbescherming op. 

 Er is bij het weergeven van de leefgebiedgrootte geen rekening gehouden met het feit dat bij hoogwater in 

dit specifiek uiterwaardengebied een deel van het gebied niet beschikbaar is; 
 Het lijkt niet mogelijk om functioneel leefgebied dat verloren gaat te compenseren of mitigeren.  Immers, 

de gronden eromheen zijn geschikt, maar deze maken reeds onderdeel uit van andere territoria. 
Compensatie kan theoretisch alleen door rondom de locatie van Derksen nieuw geschikt 
leefgebied/foerageergebied te realiseren, maar dat is er al! Door realisatie van voorgenomen 
ontwikkelingen verdwijnt geschikt leefgebied dat nergens ten behoeve van de betreffende beschermde 
voortplantings- of rustplaats kan worden gecompenseerd. 

 

5.2.2 VLEERMUIZEN 
 

VERBLIJFPLAATSEN 

Er is sprake van diverse zwaar beschermde verblijfplaatsen van vleermuizen: 
 In de woning op het agrarisch erf Derksen is een kraamverblijfplaats van gewone dwergvleermuizen 

vastgesteld. Er zijn 20 gewone dwergvleermuizen geteld die onder de dakpannen bij de voorgevel 
uitvlogen. Tevens zijn er enkele gewone dwergvleermuizen uitvliegend bij het dakkapel aan de westgevel 
waargenomen. Op het erf van loonbedrijf Derksen is een zomerverblijfplaats van een laatvlieger 
vastgesteld. Het ging om 1 exemplaar dat onder de dakpannen verbleef. 

 In de wilgen langs Het Zwarte Schaar is een verblijfplaats van een ruige dwergvleermuis aangetroffen. 

 Aan de westzijde van het plangebied is een klein gebouw van Rijkswaterstaat in de zuidgevel een 
zomerverblijfplaats aangetroffen van de gewone dwergvleermuis. Er zijn op 16 juli 2017 drie uitvliegende 
exemplaren waargenomen. In één van de bomen op de Hoge Linie bevindt zich een zomer-
/kraamverblijfplaats van de rosse vleermuis. Het gaat om een tiental exemplaren. 

Bij sloopwerkzaamheden aan gebouwen met verblijfplaatsen vindt overtreding van de wet 

natuurbescherming plaats. Dat geldt tevens voor de kap van wilgen langs de weg over het Zwarte Schaar. 

 

FOERAGEERGEBIED 

Voor de laatvlieger en de gewone dwergvleermuis kan de onderzoekslocatie worden aangemerkt als 

essentieel foerageergebied. Voor ruige dwergvleermuis en watervleermuis is het gebied als essentieel 

foerageergebied aan te merken.  
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Afbeelding 7: Foerageergebieden op de onderzoekslocatie tijdens seizoen 2017. 

 

VLIEGROUTES VAN VLEERMUIZEN 

Binnen het onderzoeksgebied is een aantal vliegroutes vastgesteld. Deze vliegroutes vormen essentiële 

onderdelen van het leefgebied van de betreffende soorten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8: Vastgestelde onderdelen van vliegroutes in seizoen 2017 

 

Bij (sloop)werkzaamheden van gebouwen met verblijfplaatsen van vleermuizen vindt er een overtreding van 

de Wet natuurbescherming plaats. 
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Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit van rust- of verblijfplaatsen (inclusief foerageergebied 

en vliegroutes) voor de soorten behouden moeten worden en zal schade aan individuen moeten worden 

voorkomen. De mitigerende maatregelen, omschreven in een projectplan, dienen vervolgens ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan de provincie Gelderland, middels een ontheffingsaanvraag. 

 

Opmerkingen Buiting Advies  
 Het plangebied is van groot belang voor meerdere soorten zwaar beschermde vleermuizen. 

 Alle maatregelen waarbij essentieel foerageergebied wordt aangetast (afb 7 m.u.v rosse vleermuis) of een 
essentiële vliegroutes wordt aangetast leidt tot een overtreding van de Wet natuurbescherming. 

 Toename van verlichting kan al leiden tot aantasting van een vliegroute. Dit geldt in het bijzonder voor 
watervleermuis en meervleermuis. 

 Toename van verkeer op de dam over de Zwarte Schaar kan leiden tot het doodrijden van de altijd laag 
vliegende watervleermuizen. De vliegroute wordt daarmee aangetast. 

 Bij diverse varianten worden het Zwarte Schaar en de oevers daarvan aangetast en daarmee essentiële 
vliegroutes en essentieel foerageergebied. Het is niet duidelijk hoe dit kan worden gemitigeerd.  

 Wellicht dat door aanvullend onderzoek nog meer duidelijkheid over het belang van het gebied voor 
vleermuizen kan worden gekregen.  

 

 

5.2.3 GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN 
 

STEENMARTER 

Op de beelden van de cameraval in de Fraterwaard en langs Het Zwarte Schaar is met regelmaat een 

steenmarter vastgelegd. Het gaat met zekerheid om (minimaal) twee individuen. Mogelijk gaat het om een 

paartje. Door de uitbreiding van het bedrijventerrein vindt er een afname plaats van het foerageergebied van 

de steenmarter. Daarnaast vindt mogelijk verlies plaats van een verblijfplaats. Hieromtrent wordt geadviseerd 

om kort voorafgaand aan de ingreep te onderzoeken of dat laatste het geval is. Het is conform artikel 3.10, lid 

2 verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de steenmarter opzettelijk te beschadigen of 

te vernielen. Voor de steenmarter geldt dat kan worden gewerkt conform een door het Ministerie van 

Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. 

 

Opmerkingen Buiting Advies  

Geen 

 

OTTER 

Op de onderzoekslocatie zijn meerdere waarnemingen van de otter bekend. De laatste waarneming is uit 

2014. Voor het onderzoek naar de otter zijn gedurende de voortplantingsperiode een drietal 

monitoringscamera’s geplaatst op strategische locaties. De otter is gedurende de gehele onderzoeksperiode 

één maal op camera vastgelegd. Het betrof de locatie in de Fraterwaard, aan de noordzijde van de voormalige 

vuilnisbelt. Op deze locatie is in het voorjaar van 2017 een hol van circa 30 cm doorsnede waargenomen. Bij 

deze locatie is een camera geplaatst om de functie van het hol te onderzoeken. De otter is gedurende de 

gehele onderzoeksperiode tot september niet meer waargenomen. Het hol vormt geen vaste voortplantings- 

of rustplaats voor de otter.  

 

De otter is gedurende de gehele onderzoeksperiode tot september niet meer waargenomen. Tijdens de 

veldbezoeken zijn er geen sporen of uitwerpselen van de otter aangetroffen. In het gebied is een aantal 

routes aanwezig die mogelijk door de otter worden gevolgd. Het is niet bekend of er naast het uitgezette 

mannetje meerdere otters in het gebied aanwezig zijn. Er wordt vanuit gegaan dat het om één of enkele 

otters gaat.  
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De onderzoekslocatie vormt voor de otter geen essentieel leefgebied, maar vormt een klein onderdeel van 

het foerageergebied. Het Zwarte Schaar heeft voor de otter een verbindende functie. De watergang zelf en de 

dam vormen daarbij een onderdeel. 

 

Als gevolg van de uitbreiding van het bedrijventerrein zal het leefgebied van de otter afnemen. Een otter is 

erg schuw en heeft in zijn leefgebied voldoende rust en dekking nodig. Otters zijn gevoelig voor verstoring en 

worden daarnaast vaak verkeersslachtoffer (bron: Zoogdiervereniging). Door het gebruik van het 

bedrijventerrein in de nachtelijke uren kan er verstoring plaatsvinden van het leefgebied door vrachtverkeer 

en verlichting. Verder zal de dam over Het Zwarte Schaar intensief worden gebruikt of worden verplaatst, 

waardoor deze mogelijk minder geschikt wordt voor de otter om te gebruiken. 

 

Binnen de onderzoekslocatie zijn geen vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van otter vastgesteld. Dit 

betekent dat er geen overtreding van verbodsbepalingen van art. 3.5, lid 4 ten aanzien van verblijfplaatsen 

van de otter plaatsvindt. Tevens heeft de otter een dermate groot leefgebied dat de afname van leefgebied 

op de onderzoekslocatie geen effect zal hebben op de functionaliteit van een voortplantingsplaats of 

rustplaats in de omgeving. 

 

Een onoverkomelijke barrière in de verbindende functie van de onderzoekslocatie voor de otter of een 

toename van mogelijke verkeersslachtoffers vormt wel een negatief effect. De toename aan 

verkeersbewegingen langs de migratieroutes leidt tot een verhoogd risico op aanrijdingen. Het is in het kader 

van de zorgplicht verplicht om bij ruimtelijke ontwikkelingen de noodzakelijke maatregelen te treffen om die 

gevolgen te voorkomen. Daarom moet de verbindende functies voor de otter behouden blijven, mogelijk door 

migratiemogelijkheden voor de soort te creëren binnen het ontwerp. 

 

Opmerkingen Buiting Advies  
 In 2017 is een otter gefotografeerd bij een otterhol langs de strang. Omdat tussen eind mei en september 

geen otter meer is vastgelegd wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van een vaste voortplantings- of 
rustplaats. Naar mening van Buiting Advies is niet voldoende zeker of sprake is van een beschermde vaste 
voorplantings- of verblijfplaats. Otters gebruiken meerdere “holtes” als dagrustplaats en verplaatsen zich 
soms van de een naar de ander. Een gebruikte holte dient te worden beschouwd als vaste verblijfplaats, 
ook al zou er langere tijd geen gebruik van zijn gemaakt. 

 December 2017 is een prent van een otter in de sneeuw aangetroffen langs de strang wat er op wijst dat 
het gebied nog steeds wordt gebruikt. 

 Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van essentieel foerageergebied omdat het maar een klein deel 
van het foerageergebied betreft. Het werkelijke belang van het plangebied voor otters is echter o.i. 
onvoldoende bekend. 

 De plannen hebben een negatief effect op het mogelijk gebruik van de strang en het Zwarte Schaar in het 
bijzonder. Scheepvaart (met grote schepen) en vrachtverkeer leidt tot onrust wat negatieve effecten met 
zich kan mee brengen op het functioneren van het Zwarte Schaar. 

 Mogelijk spelen het plangebied en het Zwarte Schaar en de strang een belangrijke functie in de ecologische 
infrastructuur van de otter.  

 Het is opvallend dat er geen camera’s zijn gebruikt aan de westkant van het Zwarte Schaar, terwijl deze 
ruige oever zeer geschikt lijkt als leefgebied of migratiezone. 

 Het is te adviseren om uitgebreider onderzoek te doen naar de functie van het plangebied voor otters. 
Zeker omdat door derden recent otters zijn gezien in (de omgeving van) het onderzoeksgebied 
(Doesburg.nieuws.nl, 20 maart 2018). 
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BEVER 

Uit de verkennende natuurtoets komt naar voren dat de aanwezigheid van de bever niet op voorhand kan 

worden uitgesloten. Dat de onderzoekslocatie geschikt habitat vormt voor bevers wordt bevestigd door 

meerdere waarnemingen van de bever in Het Zwarte Schaar (bron: NDFF).  

 

Voor het onderzoek naar de bever zijn op 28 april 2017 en 27 juli 2017 sporenonderzoeken uitgevoerd. Ook 

zijn er tussen april en september 2017 een drietal monitoringscamera’s geplaatst om de populatiegrootte in 

kaart te brengen. 

 

Tijdens het sporenonderzoek op28 april 2017 zijn 27 knaagsporen en wissels aangetroffen. De waargenomen 

knaagsporen werden ingeschat op maximaal twee dagen oud. Ook is vermoedelijk beverhol met sleepspoor 

aangetroffen. Met behulp van de wildcamera’s zijn op 13 juni en 10 augustus 2017 twee bevers waargenomen 

op camera.  

 

Uit de analyse van functioneel leefgebied blijkt de hoogste concentratie van beveractiviteit is waargenomen in 

het oostelijke deel van de Fraterwaard en in de punt van de doodlopende arm van Het Zwarte Schaar. Op 

basis van de onderzoeksinspanning is voldoende aangetoond dat de vegetatierijke oevers van Het Zwarte 

Schaar en de Fraterwaard onderdeel zijn van het foerageergebied van de bever. 

 

Er zijn tijdens de veldonderzoeken geen burchten of belopen holen waargenomen. Hierdoor is de 

aanwezigheid van een voortplantingslocatie binnen of nabij de onderzoekslocatie uit te sluiten. Wel volgt uit 

bronnenonderzoek één inmiddels verdwenen burcht uit 2015. 

 

De gemiddelde afstand die een bever van zijn vaste rust- of voortplantingsplaats afgaat betreft ongeveer 2 

km. Binnen 2,0 km van de onderzoekslocatie bevinden zich vier vaste rust- en voortplantingsplaatsen van 

bevers. Dit maakt het zeer aannemelijk dat de foerageergebieden binnen de onderzoekslocatie tot het 

functioneel leefgebied van een vaste rust- of voortplantingsplaats behoren. 

 

Waarnemingen van bevers uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geven aan dat er een hoge mate 

van bever activiteit is in en rondom Doesburg (figuur 79). Op basis van de waarnemingen, sporen en een 

poging tot het maken van een voortplantingsplaats binnen de onderzoekslocatie kan worden geconstateerd 

dat de foerageergronden binnen de onderzoekslocatie een hoge mate van beveractiviteit vertonen. Op basis 

van de huidige onderzoeksinspanning kan worden aangenomen dat de foerageergronden van de Fraterwaard 

en het oostelijke deel van Het Zwarte Schaar een belangrijk onderdeel zijn van het leefgebied van in de 

omgeving aanwezige bevers. Het westelijke deel van Het Zwarte Schaar vormt geen essentieel 

foerageergebied. 

 

De bever valt onder het beschermingsregime van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Het is verboden 

de voortplantings- en rustplaatsen te beschadigen of te vernielen. Bij geen van de inrichtingen van de 

toekomstige situatie is een directe overtreding op de Wet natuurbescherming ten aanzien van vaste rust- of 

voortplantingsplaatsen aan de orde. Op basis van de onderzoeksinspanning kan de aanwezigheid van vaste 

rust- of voortplantingsplaatsen binnen de onderzoekslocatie worden uitgesloten.  

 

Opmerkingen Buiting Advies  
 Er wordt geconcludeerd dat de aanwezigheid van vaste voortplantingsplaats in of nabij  de 

onderzoekslocatie kan worden uitgesloten. In de zuidoever van het zwarte schaar bevindt zich echter een 
bewoonde burcht onder een wilg met vier ingangen.  (meded. W. Schoemaker, beheerder Twickel). 
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 Iets oostelijker dan bovenstaande burcht, net buiten het feitelijke plangebied, bevindt zich ook een 
minstens twee jaar oude burcht. (meded. W. Schoemaker, beheerder Twickel). 

 In het noorden van de Fraterwaard, langs de IJssel bevindt zich een derde burcht (meded. W. Schoemaker, 
beheerder Twickel). 

 Alle burchten en hun functionele leefomgeving zijn beschermd via de Wet natuurbescherming (artikel 5). 
Op basis van de afstand van het plangebied tot de in het onderzoek genoemde burchten in de omgeving 
wordt aangegeven dat het zeer aannemelijk is dat de foerageergebieden binnen de onderzoekslocatie tot 
het functioneel leefgebied van een vaste rust- of voortplantingsplaats behoren. Nu er duidelijk is dat er 
(bewoonde) burchten in het onderzoeksgebied en direct daarbuiten liggen, kan het niet anders zo zijn dan 
dat de onderzoekslocatie als functioneel leefgebied dient te worden beschouwd. 

 In het onderzoek wordt aangegeven dat op basis van de huidige onderzoeksinspanning kan worden 
aangenomen dat de foerageergronden van de Fraterwaard en het oostelijke deel van Het Zwarte Schaar 
een belangrijk onderdeel zijn van het leefgebied van in de omgeving aanwezige bevers. Het westelijke deel 
van Het Zwarte Schaar vormt geen essentieel foerageergebied. Buiting Advies constateert dat aan de 
westkant wel beverwaarnemingen zijn gedaan en dat aan de westkant nu twee nieuwe burchten bekend 
zijn, waarvan één bewoond en met vier holen. Op basis van deze bevindingen is het zeer waarschijnlijk dat 
het westelijk deel ook essentieel foerageergebied betreft en daarom beschermd is. 

 Het is opvallend dat er geen camera’s zijn gebruikt aan de westkant van het Zwarte Schaar, terwijl deze 
ruige oever zeer geschikt lijkt als leefgebied of migratiezone. 

 Er is een grote kans dat toename van verkeer over de dam over het Zwarte schaar, met name bij schemer 
of in donker, leidt tot aanrijdingen van bevers. Indien maatregelen worden genomen om dit te voorkomen, 
mogen deze niet leiden tot het disfunctioneel worden van een burcht, bijvoorbeeld doordat 
foerageergebied moeilijker bereikbaar wordt. Indien er geen maatregelen worden genomen kan dit ook 
worden opgevat als het opzettelijk doden of verstoren van bevers waarmee overtreding van de wet 
plaatsvindt. 

 Het is te adviseren om uitgebreider onderzoek te doen naar de functie van het plangebied voor bevers. 
 
 

DAS 

Op 16 juli 2017 heeft één van de wildcamera’s een das geregistreerd. De beelden van de das zijn gemaakt 

door de wildcamera geplaatst bij het hol aan de onderzijde van de houtsingel, langs de voormalige vuilnisbelt. 

Dit is hetzelfde hol als waar eerder een otter was waargenomen. De das heeft het hol iets uitgekrabd. Binnen 

de onderzoekslocatie zijn geen voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dassen vastgesteld. Dit betekent 

dat er geen overtreding van de verbodsbepaling plaatsvindt. 

 

Opmerking Buiting Advies  
 Indien sprake is van een burcht of zodra een burcht wordt gerealiseerd is deze wettelijk beschermd (artikel 

3.10). Dat geldt dan tevens voor foerageergebied dat noodzakelijk is voor de functionaliteit van die burcht. 
Momenteel lijkt daarvan geen sprake, maar het is te adviseren de ontwikkelingen te volgen. 

 

 

RUGSTREEPPAD 

Uit de verkennende natuurtoets is gebleken dat de moerasdelen gelegen binnen de onderzoekslocatie 

geschikt habitat vormen voor de rugstreeppad. In 2016 zijn er volgens waarnemingen van het NDFF 30 

roepende rugstreeppadden waargenomen in het oostelijk deel van het moerasgebied in de Fraterwaard. 

 

Voor het onderzoek naar de rugstreeppad zijn in de periode april t/m juli 2017 in totaal 4 veldbezoeken 

uitgevoerd. Tijdens de vier veldbezoeken zijn geen rugstreeppadden gehoord of waargenomen binnen of nabij 

de onderzoekslocatie. Ook eiersnoeren en larven zijn gedurende het onderzoek niet waargenomen. Het 
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volledig droogvallen van de wateren door de droge zomer van 2017 kan een verklaring vormen voor het 

ontbreken van de rugstreeppad in het onderzoeksgebied. 

 

Door de afwezigheid van een populatie rugstreeppadden binnen of nabij de onderzoekslocatie in 2017 is er 

ook geen negatief effect te verwachten op de staat van instandhouding van de rugstreeppad. 

 

Opmerkingen Buiting Advies  
 In een deel van het onderzoeksgebied dat ongeveer 150m ten oosten van het plangebied ligt zijn in 2016 

nog 30 roepende rugstreeppadden gehoord. Hier zijn in 2017 geen rugstreeppadden aangetroffen. 
Gesuggereerd wordt dat dit kan komen door de droge zomer van 2017. Mogelijk hebben de 
rugstreeppadden zich in 2017 elders voortgeplant of een jaar overgeslagen. Geadviseerd wordt de 
ontwikkelingen te volgen. 

 Niet zeker is of er in 2016 mogelijk ook in het plangebied rugstreeppadden hebben geleefd. 

 Het is te adviseren ook komende jaren te onderzoeken of er voortplantings- of rustplaatsen van 
rugstreeppadden in het plangebied aanwezig zijn; 

 Overwinteringsplaatsen van rugstreeppadden zouden aanwezig kunnen zijn in hopen grond of andere 
materiaal indien deze aanwezig zijn in de omgeving. 

 

KAMSALAMANDER 

In geen van de monsters is eDNA van de kamsalamander aangetoond. Hierdoor is de aanwezigheid van de 

kamsalamander in en nabij de onderzoekslocatie uit te sluiten. 

 

Opmerking Buiting Advies  

Geen 

 

KWABAAL 

Uit de verkennende natuurtoets is gebleken dat in de IJssel en Het Zwarte Schaar de kwabaal voorkomt. Het is 

daarom niet uit te sluiten dat Het Zwarte Schaar een potentiele voortplantingsplaats van de kwabaal betreft. 

Deze aanname wordt ondersteund door NDFF-meldingen uit 2009 van kwabalen in het oostelijke deel van Het 

Zwarte Schaar. De paaigronden van de kwabaal zijn beschermd op grond van artikel 3.10 lid 2 van de Wet 

natuurbescherming.  

 

Op basis van de onderzoeksinspanning kan de aanwezigheid van een voortplantingsgebied voor kwabalen niet 

worden uitgesloten. Het habitat in en grenzend aan Het Zwarte Schaar heeft als overstromingsvlakte alle 

kenmerken om een succesvolle paaiplaats te zijn. 

 

Volgens het kansenrapport van Stichting RAVON (Spikmans, Kranenbarg & de Bruin, 2017) behoort de 

Gelderse IJssel tot een van de huidige kerngebieden van de kwabaal (Bosveld et al., 2014).  

 

Bij het droogleggen of bouwen in Het Zwarte Schaar kunnen paaigronden worden beschadigd of vernield, een 

overtreding op de Wet natuurbescherming ten aanzien van de kwabaal is dan niet te voorkomen. 

 

Het feit dat kwabaal zeer gevoelig is voor verstoring en dat in het nabije verleden kwabalen zijn waargenomen 

in Het Zwarte Schaar, leidt ertoe dat een negatief effect op de kwabaal, veroorzaakt door de toekomstige 

ingreep, niet kan worden uitgesloten.  

 

De aantallen kwabalen in Nederland zijn in het verleden met name terug genomen door de afname van 

geschikt habitat. Ook als er op dit moment geen kwabalen aanwezig zijn in Het Zwarte Schaar kunnen de 

voorgenomen werkzaamheden uiteindelijk een negatief effect hebben op de gunstige staat van 

instandhouding van kwabalen. 
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Bevindingen Buiting Advies  
 De kwabaal staat op de rode lijst als ernstig bedreigd, de zwaarste categorie van bedreiging.  

 Het Zwarte Schaar behoort tot de kerngebieden en Nederland heeft een verantwoordelijkheid om zich in 
te spannen om de soort te behouden. 

 De kwabaal is beschermd via de Wet natuurbescherming artikel 3.10. Indien werkzaamheden of 
ontwikkelingen kunnen leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming is een ontheffing 
noodzakelijk. Aantonen dat er geen voortplantings- of rustplaatsen worden beschadigd of vernield lijkt 
echter uiterst lastig omdat de soort zich moeilijk laat inventariseren. In 2009 zijn waarnemingen van de 
soort gedaan in het Zwarte Schaar vlakbij de planlocatie. Voor een ontheffing dient aangetoond dat de 
gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Dat lijkt niet mogelijk wanneer je in ogenschouw 
neemt dat het soort formeel als ernstig bedreigd wordt beschouwd (rode lijst EB), de locatie 
bovengemiddeld geschikt lijkt en er bovendien nog waarnemingen van de locatie bekend zijn van 2009. 

 De paaigronden van riviergebonden populaties liggen in zijstromen met lage stroomsnelheden (bron: 
RAVON). Het Zwarte Schaar met eventuele overstromingsvlakten lijkt daarmee juist geschikt als paaigrond 
en is derhalve dan beschermd als voortplantingsplaats. 

 Er wordt in het onderzoek niet ingegaan op de effecten van extra scheepvaart op het Zwarte Schaar op de 
kwabaal, terwijl wel aan wordt gegeven dat de soort zeer gevoelig is voor verstoring. 

 

GROTE MODDERKRUIPER 

Met behulp van eDNA is vastgesteld of er binnen de Fraterwaard grote modderkruipers voorkomen.  

In geen van de monsters is eDNA van de grote modderkruiper aangetoond. Hierdoor is de aanwezigheid van 

de grote modderkruiper in de Fraterwaard uit te sluiten.  

 

Uit vooronderzoek bleek dat de aanwezigheid van de grote modderkruiper in Het Zwarte Schaar minder 

waarschijnlijk is. Daarom is geen eDNA onderzoek uitgevoerd ten aanzien van de aanwezigheid van de grote 

modderkruiper in Het Zwarte Schaar. Aanvullend hierop is het noodzaak van onderzoek herzien. 

 

Opmerkingen Buiting Advies  
 Het zwarte Schaar is (nog) niet onderzocht op deze zwaar beschermde soort; 

 Mogelijke negatieve effecten door extra scheepvaart zijn niet mee genomen. 

 

SLEEDOORNPAGE 

De sleedoorns in en nabij de onderzoekslocatie zijn gelegen in de houtopstanden parallel gelegen aan Het 

Zwarte Schaar en rondom de oude vuilnisbelt. Tijdens het veldbezoek zijn geen eitjes van de sleedoornpage 

waargenomen.  

 

Opmerkingen Buiting Advies  

Geen 

 

RIVIERROMBOUT 

Tijdens geen van de veldbezoeken zijn er larvenhuidjes of volwassen exemplaren van de rivierrombout 

aangetroffen. Er kan redelijkerwijs worden uitgesloten dat de onderzoekslocatie in gebruik is door de 

rivierrombout 

 

Opmerkingen Buiting Advies  

Geen 
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FLORA 

In de verkennende natuurtoets is gesteld dat binnen de onderzoekslocatie geschikte omstandigheden voor 

een groeiplaats voor beschermde vaatplanten zoals de grote leeuwenklauw, liggende ereprijs, ruw parelzaad 

en spits havikskruid aanwezig zijn. Op de onderzoekslocatie zijn geen vaatplanten aangetroffen die een 

beschermde status hebben binnen de Wet natuurbescherming. Overtreding van de Wet natuurbescherming 

ten aanzien van vaatplanten is hiermee uitgesloten. 

 

Opmerking Buiting Advies  

Er zijn nog wel enkele andere beschermde soorten waarvoor het gebied mogelijk geschikt is als groeiplaats, 

maar de kans op werkelijke aanwezigheid is klein.  
 

5.3 WET NATUURBESCHERMING (NATURA 2000) 
Het gehele plangebied maakt onderdeel uit van Natura 2000-gebied Rijntakken, deelgebied Uiterwaarden 

IJssel. Het betreft vogelrichtlijngebied. Het gebied is aangewezen voor de instandhouding van een aanzienlijk 

aantal vogelsoorten.  

 

Citaat: “In onderhavige rapportage is geen onderzoek verricht naar leef- of foerageergebied gebied van 

aangewezen soorten in het kader van Natura-2000.” 

 

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de effecten van de realisatie van de voorgenomen inrichtingsplannen 

en daardoor te verwachten effecten op de instandhoudingsdoelen van vogelsoorten waarvoor het Natura 

2000-gebied Rijntakken is aangewezen. 

 

Ondanks dat er geen specifiek onderzoek is uitgevoerd naar vogels waarvoor het gebied is aangewezen 

komen uit de onderzoeken enkele gegevens van deze soorten naar voren. Deze verspreidingsgegevens 

kunnen echter niet als volledig worden beschouwd. 
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BIJLAGEN 
 

BIJLAGE 1: VERBODSARTIKELEN SOORTBESCHERMING WET NATUURBESCHERMING 
 

ZORGPLICHT 

In de Wet natuurbescherming is de algehele zorgplicht opgenomen. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder 

die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 

veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten 

 
 dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

 indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft 
om die gevolgen te voorkomen, of 

 voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan 
maakt. 

 

Onderstaand zijn de relevante extra verbodsbepalingen weergegeven: 

 

ARTIKEL 3.1  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in 

artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.  

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.  

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.  

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is 

op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

 

ARTIKEL 3.5  

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 

verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te 

rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te 

beschadigen of te vernielen.  

5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I 

bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 

snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
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ARTIKEL 3.10  

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, 

genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;  

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen, of  

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 

PROVINCIALE VRIJSTELLINGEN 

Per provincie is in de huidige Wet natuurbescherming een algehele vrijstelling van kracht voor een aantal 

soorten uit artikel 3.10.  
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BIJLAGE 2: BESCHERMDE SOORTEN VAN ARTIKEL 3.5 
 
BESCHERMDE DIERSOORTEN UIT DE HABITATRICHTLIJN 

geel schorpioenmos juchtleerkever ruige dwergvleermuis 

tonghaarmuts vermiljoenkever tweekleurige vleermuis 

kleine vlotvaren bronslibel vale vleermuis 

liggende raket gaffellibel watervleermuis 

drijvende waterweegbree gevlekte witsnuitlibel bruinvis 

groenknolorchis groene glazenmaker dwergpotvis 

kruipend moerasscherm noordse winterjuffer gestreepte dolfijn 

zomerschroeforchis oostelijke witsnuitlibel gewone dolfijn 

moerasparelmoervlinder rivierrombout gewone spitsdolfijn 

oeveraas sierlijke witsnuitlibel grijze dolfijn 

mercuurwaterjuffer teunisbloempijlstaart kleine zwaardwalvis 

walrus gladde slang narwal 

dikkopschildpad muurhagedis orca 

kemp's zeeschildpad zandhagedis tuimelaar 

lederschildpad steur witflankdolfijn 

soepschildpad hamster witsnuitdolfijn 

bultrug otter noordse vinvis 

gewone vinvis baardvleermuis potvis 

boomkikker bechsteins vleermuis poelkikker 

geelbuikvuurpad bosvleermuis houting 

heikikker brandts vleermuis bataafse stroommossel 

kamsalamander franjestaart platte schijfhoren 

knoflookpad gewone grootoorvleermuis bever 

rugstreeppad grijze grootoorvleermuis hazelmuis 

vroedmeesterpad grote hoefijzerneus lynx 

apollovlinder grote rosse vleermuis noordse woelmuis 

boszandoog ingekorven vleermuis wilde kat 

donker pimpernelblauwtje kleine dwergvleermuis wolf 

grote vuurvlinder kleine hoefijzerneus gewone dwergvleermuis 

pimpernelblauwtje laatvlieger butskop 

tijmblauwtje meervleermuis dwergvinvis 

zilverstreephooibeestje mopsvleermuis griend 

brede geelrandwaterroofkever noordse vleermuis spitsdolfijn van gray 

gestreepte waterroofkever rosse vleermuis witte dolfijn 
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BIJLAGE 2: BESCHERMDE SOORTEN VAN ARTIKEL 3.10 
 

BESCHERMDE DIERSOORTEN (BIJLAGE A) 

alpenwatersalamander ringslang 

vinpootsalamander beekdonderpad 

vuursalamander beekprik 

aardbeivlinder elrits 

bosparelmoervlinder gestippelde alver 

bruin dikkopje grote modderkruiper 

bruine eikenpage kwabaal 

duinparelmoervlinder boommarter 

gentiaanblauwtje damhert 

grote parelmoervlinder das 

grote vos edelhert 

grote weerschijnvlinder eekhoorn 

iepenpage eikelmuis 

kleine heivlinder grote bosmuis 

kleine ijsvogelvlinder molmuis 

kommavlinder veldspitsmuis 

sleedoornpage waterspitsmuis 

spiegeldikkopje gewone zeehond 

veenbesblauwtje grijze zeehond 

veenbesparelmoervlinder meerkikker 

veenhooibeestje aardmuis 

veldparelmoervlinder bunzing 

zilveren maan dwergmuis 

vliegend hert dwergspitsmuis 

beekrombout gewone bosspitsmuis 

bosbeekjuffer hermelijn 

donkere waterjuffer huisspitsmuis 

gevlekte glanslibel ondergrondse woelmuis 

gewone bronlibel rosse woelmuis 

hoogveenglanslibel steenmarter 

kempense heidelibel tweekleurige bosspitsmuis 

speerwaterjuffer veldmuis 

europese rivierkreeft vos 

adder wezel 

hazelworm woelrat 

levendbarende hagedis  
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BESCHERMDE PLANTENSOORTEN (BIJLAGE B) 

blaasvaren kleine wolfsmelk 

groensteel kluwenklokje 

schubvaren knollathyrus 

akkerboterbloem knolspirea 

akkerdoornzaad korensla 

akkerogentroost kranskarwij 

beklierde ogentroost kruiptijm 

berggamander lange zonnedauw 

bergnachtorchis liggende ereprijs 

blauw guichelheil moerasgamander 

bokkenorchis muurbloem 

bosboterbloem naakte lathyrus 

bosdravik naaldenkervel 

brave hendrik pijlscheefkelk 

brede wolfsmelk roggelelie 

breed wollegras rood peperboompje 

bruinrode wespenorchis rozenkransje 

dennenorchis ruw parelzaad 

dreps scherpkruid 

echte gamander schubzegge 

franjegentiaan smalle raai 

geelgroene wespenorchis spits havikskruid 

geplooide vrouwenmantel steenbraam 

getande veldsla stijve wolfsmelk 

gevlekt zonneroosje stofzaad 

glad biggenkruid tengere distel 

gladde zegge tengere veldmuur 

groene nachtorchis trosgamander 

groot spiegelklokje veenbloembies 

grote bosaardbei vliegenorchis 

grote leeuwenklauw vroege ereprijs 

honingorchis wilde averuit 

kalkboterbloem wilde ridderspoor 

kalketrip wilde weit 

karthuizeranjer wolfskers 

karwijselie zandwolfsmelk 

kleine ereprijs zinkviooltje 

kleine schorseneer zweedse kornoelje 
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BIJLAGE 3: VOGELRICHTLIJNSOORTEN RIJNTAKKEN 
 
BROEDVOGELS 
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NIET-BROEDVOGELS 
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BIJLAGE 4: EFFECTENINDICATOR 
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BIJLAGE 5: KERNKWALITEITEN EN ONTWIKKELINGSDOELEN HAVIKERWAARD -
FRATERWAARD 
 

154 HAVIKERWAARD - FRATERWAARD 

KERNKWALITEITEN DEELGEBIED NATUUR EN LANDSCHAP 

 Matig dynamische rivier met geologische en geomorfologische dynamiek, water-, sediment- en 
diasporentransport; ecologisch kerngebied (Natura 2000-gebied) én verbinding tussen Midden-Europa en 
de Noordzeekust 

 onderdeel van Nationaal Landschap Veluwe 

 qua schaal, volledigheid en kwaliteit unieke gradiént van Veluwe naar rivier, met bronbossen (in 131), 
zancht- en hardhoutooibos, grondwatergevoede beken en sloten, oude rivierlopen met rietmoeras, bosjes, 
hogen en knotbomen; onderdeel van de Haviker Poort waarvan het ecoduct over de A348 in 2012 is 
geopend 

 onderdeel van de klimaatcorridor Veluwe - Reichswald 

 het vanuit ecologisch opzicht samenhangend geheel van landgoederen en beken in de Zuidelijke IJsselvallei 
waarin soorten als de das, amfibieën en vleermuizen voorkomen. 

 het goed bewaard gebleven reliëf en de daarmee samenhangende variatie en hoge kwaliteit van de natuur 
in de IJsseluiterwaarden. Met in deze uiterwaarden zowel gave kronkelwaarden met stroomdalgraslanden, 
hagen en hardhoutooibosjes 

 Parel/A-locaties bos Havikerwaard: twee bosjes in de uiterwaard zijn A-locaties bos: een klein 
essenhardhoutbosje met slangelook en een spontaan zachthoutbos in een voormalige kleiafgraving 

 leefgebied das 

 leefgebied steenuil 

 Weidse vergezichten over de rivier en vaak fraai zicht op de stuwwallen (Veluwezoom), fraaie 
stadsgezichten bij Doesburg 

 abiotiek: aardkundige waarden (o.m. reliëf van oeverwallen, strangen en andere stromingspatronen), kwel, 
bodem 

 onbebouwdheid van de uiterwaarden (enkele boerderijen op pollen, steenfabrieken, jachthavens, 
waterstaatswerken) 

 rust, ruimte en donkerte m.u.v. de omgeving van stedelijke gebieden 

 alle door de Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet beschermde soorten en hun leefgebieden in dit 
deelgebied 

 

AARDKUNDIGE WAARDEN 

+: Havikerwaard; Fraterwaard 
 Waardevol open gebied of verkaveling 
 + 

 Parel 
 + 

 Natte landnatuur 

ja 

ONTWIKKELINGSDOELEN NATUUR EN LANDSCHAP GNN (OMVORMING, NATUURONTWIKKELING) 

 Ontwikkeling stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden 

 ontwikkeling waterplanten-gemeenschappen 

 ontwikkeling gemeenschappen van slikkige oevers 

 ontwikkeling hardhoutooibossen 

 ontwikkeling zachthoutooibossen 

 ontwikkeling moerassen, ruigteranden en laag gelegen bloemrijke graslanden 
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 ontwikkeling populaties van water- en moerasvogels, waaronder porseleinhoen, kwartelkoning, zwarte 
stern en ijsvogel 

 ontwikkelen populatie kamsalamander 

 ontwikkeling populaties van vissen van traagstromende en stilstaande wateren, waar onder: bittervoorn, 
kleine en grote modderkruiper, rivierdonderpad 

 ontwikkeling populatie bevers en otters 

 ontwikkeling heggenlandschap 

 ontwikkeling coulissenlandschap met lokaal doorzichten op stuwwallen en stadsgezichten 

 behoud reliëf kronkelwaarden 

 

ONTWIKKELINGSDOELEN NATUUR EN LANDSCHAP GROENE ONTWIKKELINGSZONE 
 Ontwikkeling stroomdalgraslanden en glanshaverhooilanden 

 ontwikkeling waterplanten-gemeenschappen in kwelsloten en oude rivierlopen 

 ontwikkeling gemeenschappen van slikkige oevers 

 ontwikkeling hardhoutooibossen 

 ontwikkeling zachthoutooibossen 

 ontwikkeling moerassen, ruigteranden en laag gelegen bloemrijke graslanden 

 ontwikkeling heggenlandschap 

 ontwikkeling populaties van water- en moerasvogels, waaronder porseleinhoen, kwartelkoning, zwarte 
stern en ijsvogel 

 ontwikkelen populatie knoflookpad en kamsalamander 

 ontwikkeling populaties van vissen van traagstromende en stilstaande wateren, waar onder: bittervoorn, 
kleine en grote modderkruiper, rivierdonderpad 

 ontwikkeling populatie bevers en otters 

 ontwikkeling coulissenlandschap met lokaal doorzichten op stuwwallen en stadsgezichten 

 behoud reliëf kronkelwaarden 

 

ECOLOGISCHE VERBINDINGEN MET EVZ-MODEL 

Haviker Poort 
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Rob Wertheim

Van: Rob Wertheim
Verzonden: zondag 14 februari 2021 12:35
Aan: 'Schuiling, Harm'; 'info@doesburg.nl'
CC: Joost oude Egbrink
Onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Verhuellweg
Bijlagen: 2021-02-14 Wertheim-Gem Doesburg. Zienswijze DEF.pdf

Geachte heer Schuiling, 
 
Hierbij zend ik u een zienswijze over bovengenoemd bestemmingsplan, die ik ook per aangetekende en 
gewone post verstuur. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Wertheim 
  
mr. drs. R.S. Wertheim 
http://www.wertheimadvocatuur.nl  
http://www.rug.nl/staff/r.s.wertheim  
T +31 38 7601383 
Postbus 1474 
8001 BL  Zwolle 
bezoekadres 
Hanzelaan 351 
8017 JM  Zwolle 
 

 
 
Juridische kennisgevingen 
Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. U vindt ze op www.wertheimadvocatuur.nl/algemene-voorwaarden. De 
aansprakelijkheid van Wertheim advocatuur b.v. is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de 
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 
Dit bericht en de eventuele bijlage(n) zijn slechts bedoeld voor de geadresseerde en kunnen informatie bevatten die valt binnen het bereik van een 
geheimhoudingsplicht of een verschoningsrecht. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u er hierbij op gewezen dat elke vorm van 
verdere verspreiding, distributie of kopiëren van dit bericht onrechtmatig is en eventueel tot aansprakelijkheid kan leiden. Indien u dit bericht 
onbedoeld hebt ontvangen, wordt u verzocht info@wertheimadvocatuur.nl te informeren en het bericht te verwijderen zonder kopieën te behouden. 
Wertheim advocatuur b.v. is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62228943. 
 



Van: Info Doesburg
Aan: Rob Wertheim
Onderwerp: Automatische ontvangstbevestiging
Datum: zondag 14 februari 2021 12:35:38

Geachte heer, mevrouw,

Bedankt voor uw e-mailbericht.

U ontvangt deze ontvangstbevestiging automatisch. 

Als uw e-mailbericht om een reactie van de gemeente Doesburg vraagt ontvangt u zo
spoedig mogelijk een reactie of nadere informatie over de afhandeling van uw
e-mailbericht. 

Als u in de tussentijd vragen heeft kunt u contact met ons opnemen. Gemeente Doesburg is ook
bereikbaar via WhatsApp op het nummer 06 82 96 12 73.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Doesburg
Telefoon: (0313) 48 13 13
WhatsApp: 06 82 96 12 73
----------------------------- De gemeente Doesburg sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk
uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke
opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend --------------------------
--- De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of
verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van de gemeente Doesburg, niet toegestaan.De gemeente Doesburg staat niet
in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-
mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. ----------------------------- De gemeente
Doesburg garandeert niet dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-
mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde
derden. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk
doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en
eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. ----------------------------- IMPORTANT
NOTICE: This e-mail is confidential, may be legally privileged, and is for the intended
recipient only. Access, disclosure, copying, distribution, or reliance on any of it by anyone
else is prohibited and may be a criminal offence. Please delete if obtained in error and
email confirmation to the sender. (Disclaimer20080601)
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