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Implicaties als gevolg van invoering Wet Natuurbescherming (Wnb) 

1. Aanleiding en doel 

V.O.F. Windpark Koningspleij onderzoekt de mogelijkheden om een windpark van vier 
windturbines te ontwikkelen langs de Pleijweg in de gemeente Arnhem. Hierbij zal 
rekening gehouden moeten worden met de mogelijke effecten op beschermde soorten op 
grond van de Flora- en faunawet. Bureau Waardenburg heeft in opdracht van V.O.F. 
Windpark Koningspleij de mogelijke effecten van de ingreep op beschermde soorten in 
een natuurtoets (Kruijt et al. 2016) en Passende Beoordeling (Gyimesi & Heunks 2016) 
bepaald en getoetst in het kader van de vigerende natuurwetgeving.  
 
Per 1 januari 2017 wordt de Wet Natuurbescherming (Wnb) van kracht, deze wet vervangt 
de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. In de onderhavige 
notitie zullen wij de conclusies uit de natuurtoets, de passende beoordeling en de 
bevindingen voortkomend uit de aanvullende analyse van eventuele effecten tijdens de 
aanlegfase (notitie Bureau Waardenburg, 16-817/16.08541/RalSm) en de aanvullingen op 
de ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet (artikel 9) of Wet Natuurbescherming (artikel 
3.1 lid 1) (notitie Bureau Waardenburg, 16-817/16.08367/RalSm). Aangegeven zal worden 
in hoeverre de conclusies en bevindingen van kracht blijven in de nieuwe Wet 
Natuurbescherming. Met de nieuwe Wet Natuurbescherming zal onder andere de 
beschermingsstatus van een aantal soorten veranderen. Als dit leidt tot kennisleemtes 
dan wordt dat expliciet kenbaar gemaakt.  
 
 

MeijA2
Getypte tekst

MeijA2
Getypte tekst
Bijlage 8 bij het bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord, bijlage 1-7 bij MER
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2. Gebiedsbescherming 

Ten aanzien van gebiedsbescherming zijn er geen wezenlijke veranderingen in de Wnb. 
Wel vervallen de Beschermde Natuurmonumenten. Dat laatste heeft voor Windpark 
Koningspleij geen consequenties. 
 

3. Beschermde flora en fauna 

Wezenlijke veranderingen van bescherming van vogels en vleermuizen zijn met het van 
kracht worden van de Wnb niet aan de orde. Bij de overige beschermde soorten zijn een 
aantal wijzigingen in beschermingsstatus doorgevoerd. Hieronder wordt voor de overige 
soorten de veranderingen die van toepassing zijn op het plangebied in kaart gebracht. 
 
Voor de provincie Gelderland is nog geen verordening Wet natuurbescherming 
vastgesteld. Naar verwachting zullen de volgende nationaal beschermde diersoorten 
worden vrijgesteld van de verboden van artikel 3.10 van de Wet Natuurbescherming in 
geval van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, bestendig beheer of onderhoud. Het gaat 
om aardmuis, bosmuis, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, 
haas, hermelijn, huisspitsmuis, konijn, ondergrondse woelmuis (komt niet (meer) voor in 
Gelderland), ree, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos, wezel, 
woelrat, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander, meerkikker en middelste 
groene kikker. Omdat de aanleg van windpark Koningspleij gezien kan worden als een 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, is de vrijstelling van deze soorten van toepassing.  
 
Overige veranderingen op het gebied van soortbescherming worden hieronder 
beschreven. Binnen het plangebied is geen water aanwezig. De soortgroep vissen is dan 
ook verder buiten beschouwing gelaten. 
 
Planten 
Op de onderzochte turbinelocaties komen geen soorten voor die aanvullend beschermd 
zijn onder de Wet Natuurbescherming (NDFF november 2016). Er is daarom geen sprake 
van overtredingen van verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming.  
 
Insecten 
Op de onderzochte turbinelocaties en de omgeving daarvan komen geen soorten voor die 
aanvullend beschermd zijn onder de Wet Natuurbescherming (NDFF november 2016). Er 
is daarom geen sprake van overtredingen van verbodsbepalingen van de Wet 
Natuurbescherming.  
 
Amfibieën & reptielen 
Op de onderzochte turbinelocaties en de omgeving daarvan komen soorten voor die 
aanvullend beschermd zijn onder de Wet Natuurbescherming (NDFF november 2016). 
Overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb is mogelijk ten aanzien van enkele 
algemeen voorkomende amfibieën in de aanlegfase. Als gevolg van grondverzet kan een 
zeer beperkte hoeveelheid landhabitat voor een klein aantal dieren verloren gaan. 
Hierdoor worden verbodsbepalingen van de Wnb overtreden ten aanzien van de gewone 



 

 Aanvullingen als gevolg van invoering Wet Natuurbescherming 

   

3

pad, kleine watersalamander, bruine kikker en bastaardkikker. Voor deze soorten bestaat 
vrijstelling voor overtreding van verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen.  
 
Grondgebonden zoogdieren  
Onder de Wnb vervalt de bescherming van de mol. Onder de Ffwet gold voor de mol een 
vrijstelling ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, bestendig beheer of onderhoud. In die zin 
heeft deze wijziging dan ook geen consequenties. 
Als gevolg van grondverzet kunnen verblijfplaatsen van diverse soorten algemene soorten 
grondgebonden zoogdieren verloren gaan. Het zal gaan om een zeer beperkt aantal 
dieren dat hiermee gemoeid is. Hierdoor worden verbodsbepalingen van de Wnb 
overtreden ten aanzien van veldmuis, bosmuis, aardmuis, bosspitsmuis, bunzing, wezel 
en hermelijn. In de provincie Gelderland bestaat vrijstelling van overtreding van 
verbodsbepalingen voor de genoemde soorten bij ruimtelijke ingrepen. Verder komen in 
het plangebied geen soorten voor die aanvullend beschermd zijn onder de Wet 
Natuurbescherming (NDFF november 2016).  
 

4. Conclusies 

In de onderhavige notitie is geïnventariseerd in hoeverre de conclusies en bevindingen 
van de natuurtoets en Passende Beoordeling van Windpark Koningspleij van kracht 
blijven na invoering van de nieuwe Wet Natuurbescherming (Wnb).  Uit de inventarisatie 
blijkt dat de verbodsbepalingen van de Wnb voor verschillende algemeen voorkomende 
amfibiën en zoogdieren wordt overtreden. Voor deze soorten bestaat in de provincie 
Gelderland een vrijstelling van overtreding van verbodsbepalingen voor de genoemde 
soorten bij ruimtelijke ingrepen. Andere wijzigingen die invloed hebben op de conclusies 
van de natuurtoets en passende beoordeling zijn niet aan de orde. De conclusies van de 
genoemde rapportages houden daarmee stand. Er is geen sprake van kennisleemtes en 
aanvullende onderzoek is dan ook niet aan de orde. 
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Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met Camiel Heunks. 

 
Akkoord voor uitgave: drs. H.A.M. Prinsen 
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Paraaf:  

  

 

Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen 
van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever 
vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 
 
© Bureau Waardenburg bv / Raedthuys Windenergie b.v.  
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport 
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau 
Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor 
het is vervaardigd. 
 
Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door CERTIKED gecertificeerd  
overeenkomstig ISO 9001:2008.  
 

 
 

 

 




