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Bij e-mail van 7 november 2022 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie 
technische vragen gesteld over het project N270.16 betreffende de plannen 
voor de kap van bomen aan weerszijden van de N270 van Deurne naar 
Venray. Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 
 
1. Kunt u ons voorzien van het bestemmings- en compensatieplan met betrekking 
tot deze situatie? 
Antwoord: Relevante stukken zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl;  
N270 Langstraat Gemeente Deurne, bestemmingsplan onherroepelijk, 
vastgesteld 6 juli 2021: 

· Toelichting Bijlage 1 Voorlopig Ontwerp Plus 
· Toelichting Bijlage 9 Toetsing en compensatieplan NNN Reconstructie 

N270 Deurne - Limburgse grens, Provincie Noord-Brabant, 14 juni 
2017.  

 
2. Wat is in deze situatie de omvang van het verlies aan ecologische waarden 
en kenmerken? 
Antwoord:  

· Bijlage 1 Voorlopig Ontwerp Plus bestaat uit een tekening met een 
legenda waarin staat aangegeven welke “te handhaven boom”, “te 
verwijderen boom” en “aan te planten boom” zijn. Voor de reconstructie 
worden 220 losse bomen gerooid, waarvan er 17 vergunningplichtig 
zijn en 203 vergunningvrij. 

· Daarnaast gaat er 1,3 ha “droog bos met productie” verloren (zie 
paragraaf 2.3 uit bijlage Toetsing en compensatieplan NNN).  

3. Welke functie hebben de betreffende bomen voor vleermuizen?  



Provincie Noord-Brabant 

Antwoord: De losse bomen en het droog bos met productie hebben voor 

vleermuizen slechts een functie als vliegroute, en hebben geen foerageer- of 

verblijfsfunctie (zie paragraaf 4.5 in bijgevoegd Activiteitenplan). 

4. Op welke locatie en op welke wijze wordt hef verlies van bomen

gecompenseerd?
Antwoord: Het verlies van bomen wordt gecompenseerd conform regelgeving

en beleid van provincie Noord-Brabant en de gemeente Deurne.

i. Het verlies van 1,3 ha "droog bos met productie" is financieel

gecompenseerd via het Groenfonds.

ii. De te kappen losse bomen worden gecompenseerd door herplant.
Het gaat om 146 te herplanten bomen die zoveel mogelijk in de

laanstructuur terugkomen zoals weergegeven in bijlage 1 Voorlopig

Ontwerp Plus. De soort bomen en de grootte van de te herplanten

bomen wordt in overleg met de gemeente Deurne bepaald.
De termijn van herplant vindt plaats in overleg met de gemeente

Deurne maar binnen de uitvoeringstermijn van de wegreconstructie.

5. Kunt u een toelichting geven op de kwaliteit en kwantiteit van de

compensatie?
Antwoord: Zie vraag 4.

6. Op welke termijn wordt de compensatie uitgevoerd?
Antwoord:

• Voor "droog bos met productie": de financiële compensatie in het

Groenfonds is in 2021 geregeld conform de provinciale verordening.
• Voor "losse bomen": wordt de realisatietermijn bepaald in overleg met

de gemeente Deurne maar binnen de uitvoeringstermijn van de

wegreconstructie.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

Datum 

18 november 2022 

Ons kenmerk 

C2306636/5167093 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De Provincie Noord-Brabant heeft het voornemen om het traject van de N270 tussen Deurne (km 25,3) en Limburgse 
grens (km 30,0) te reconstrueren. De reconstructie heeft tot doel om de doorstroming en veiligheid op de weg te 
bevorderen en noodzakelijk groot onderhoud te verrichten. De reconstructie heeft geen verkeersaantrekkende 
werking. 

Arcadis Nederland B.V. heeft opdracht gekregen voor het opstellen van een geïntegreerd contract op basis van UAV-
gc, het uitvoeren van bijbehorende onderzoeken alsmede het voorbereiden en begeleiden van de Europese 
aanbesteding voor de Reconstructie N270 Deurne – Limburgse grens. Onderdeel van deze opdracht is het uitvoeren 
van een soortenonderzoek in het kader van de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hierna Wnb). Het 
onderzoek is uitgevoerd voor de volledige scope van het projectgebied Reconstructie N270 Deurne (km 25,3) en 
Limburgse grens (km 30,0), zie Figuur 1. 

 

De voorgenomen werkzaamheden kunnen leiden tot negatieve effecten op beschermde soorten, en daarmee tot 
overtredingen van de Wnb. Dit geldt ter hoogte van het huidige wegtracé en de zones waar de weg wordt verlegd 
en/of kruispunten zijn voorzien en de directe omgeving. Voor beschermde soorten is de Wet natuurbescherming 
(hierna Wnb) relevant. In Bijlage A is een uitgebreide beschrijving van het vigerend wettelijk kader opgenomen.  

 

Figuur 1 Projectgebied N270 Deurne tot Limburgse grens (rode lijn) 
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In het kader van soortbescherming is in september 2016 een QuickScan uitgevoerd1. Hiermee is vroeg in het 
ontwerptraject inzicht gekregen in mogelijk voorkomende soorten en eventueel daarmee verband houdende 
maatregelen. Aan de hand van de QuickScan is nader soortgericht onderzoek verricht in 2017 conform de daarvoor 
geldende normen en richtlijnen (soortenstandaarden en protocollen). In november 2021 is een actualisatie van de 
soortbeschermingstoets uitgevoerd2. De onderzoeksresultaten van het soortgericht onderzoek waren ruim drie jaar 
oud en in de lijst met vrijgestelde beschermde soorten in het beschermingsregime “Andere soorten” hebben wijzingen 
plaatsgevonden. Het doel van de actualisatie was het inzichtelijk maken van noodzakelijk soortgericht onderzoek voor 
een ontheffingsaanvraag. Op basis van de actualisatie en een overleg met het bevoegd gezag, Omgevingsdienst 
Brabant Noord, is in 2022 aanvullend soortgericht onderzoek uitgevoerd naar de soortgroepen roofvogels en kleine 
marterachtigen. De resultaten van alle onderzoeken zijn opgenomen in dit rapport.  

 

1.2 Doel 
In dit rapportage staan de resultaten van alle veldonderzoeken, zijn effecten op beschermde soorten als gevolg van de 
Reconstructie van de N270 beschreven en is een toetsing verricht aan de Wnb. Daarbij zijn mitigerende en 
compenserende maatregelen uitgewerkt inclusief een onderbouwing van de noodzakelijke onderdelen voor een 
ontheffingsaanvraag. 

 

1.3 Inhoud rapport 
Arcadis heeft onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde plant- en diersoorten. In dit rapport worden 
de volgende resultaten gerapporteerd: 

• De resultaten van de QuickScan op 13 maart 2017 waarbij de habitatgeschiktheid is beoordeeld van het 

projectgebied (mogelijke functie als verblijfplaats) en directe omgeving (mogelijke functie als foerageer- en 

leefgebied). 

• De resultaten van soortgericht onderzoek uitgevoerd in 2017 naar het voorkomen van vleermuizen, flora, 

broedvogels, eekhoorn, reptielen en amfibieën conform de bepalingen uit de betreffende soortenstandaarden en 

kennisdocumenten en het Vleermuisprotocol 2013. 

• De resultaten van de actualisatie van de gegevens van het projectgebied en directe omgeving middels een 

habitatgeschiktheidsbeoordeling. 

• De resultaten van soortgericht onderzoek uitgevoerd in 2022 naar het voorkomen van roofvogels en kleine 

marterachtigen conform de bepalingen uit de betreffende soortenstandaarden en kennisdocumenten. 

 
De effecten op beschermde soorten als gevolg van de ingreep is vervolgens getoetst aan het onderdeel 
soortenbescherming van de Wnb. Zie Bijlage A voor nadere toelichting op het wettelijk kader.  

 

1 Arcadis, 13 maart 2017. – QuickScan reconstructie N270, Provincie Noord-Brabant. – Ref: 079313242 0.2. 
2 Arcadis, 10 november 2021 – Actualisatie soortbeschermingstoets, Reconstructie N270, Provincie Noord-Brabant. – Ref.: D10042650:11. 
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2 Projectgebied en ingreep 
Het tracé van de ‘Reconstructie N270 Deurne-Limburgse grens’ bestaat uit de provinciale weg N270 vanaf de 
aansluiting Walsberg aan de westzijde (bij Deurne, km. 25.3) tot aan de provinciegrens met Limburg aan de oostzijde 
(km. 30.0). Het tracé ligt binnen de gemeente Deurne. Het projectgebied betreft de te reconstrueren weg met daarbij 
de bermen en eventuele aanwezige laanbeplanting en greppels/sloten. 

De weg loopt door zowel stedelijk, natuurlijk als agrarisch gebied. Buiten de bebouwde kom van Deurne bevinden zich 
nog enkele boerderijen met perceelontsluitingen direct op de N270 of op de zijwegen. Langs deze zijwegen staat 
relatief oude laanbeplanting bestaande uit beuken en Amerikaanse eik. Langs het overgrote deel van de N270 zelf 
staat laanbeplanting bestaande uit relatief jonge eiken. In de aanwezige laanbeplanting van zowel de zijwegen als 
hoofdbaan N270 zelf zijn enkele boomholten aanwezig. 

Het natuurlijke gebied rondom en grenzend aan het projectgebied bestaat uit gemengd bosgebied (bosbouw) en 
enkele verruigde, natte akkers en percelen. 

Het doel van de Provincie Noord-Brabant voor de reconstructie van de N270 is om de doorstroming te verbeteren en 
de weg veiliger te maken. Hierbij wordt: 

• Het huidige wegprofiel verbreed. 

• Parallelwegen en fietspaden aangelegd langs de hoofdweg. 

• Aansluitingen van parallelwegen aan hoofdwegen geplaatst d.m.v. drie kruispunten. 

• Een aansluiting gemaakt van de uitritten van woningen op de parallelwegen. 

 
Het ontwerp van de nieuwe weg is opgenomen in Bijlage B. De effecten/handelingen die mogelijk negatief uitwerken 
op de voorkomende soorten flora en fauna zijn hieronder uiteengezet:  

• Kap van bomen. 

• Verwijderen bermen. 

• Verwijderen bosgrond met opstand. 

• Verleggen greppels/sloten. 

• Verbreding/verlegging wegvlak: barrière werking (grotere kans op aanrijdingen) en verlies leefgebied. 

• Aanleg en verwijderen tijdelijke rijbanen. 

• Aanleg parallelstructuur (fietspaden en parallelwegen); verstoring door verkleining afstand weg tot bosrand. 

 

De sloop van het trafohuisje aan de Nachtegaalweg is niet voorzien door de aannemer van de opdrachtgever en is 
daarom verder niet in deze rapportage getoetst. Bij de sloop van dit object moet alsnog een beoordeling op de Wnb 
plaats vinden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de initiatiefnemer van de sloopwerkzaamheden. 

De planning van de werkzaamheden is opgenomen in Bijlage C. 
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Deskundigheid ecologen  
Het onderzoek is uitgevoerd door , specialisten ecologie 
werkzaam bij Arcadis. De ecologen hebben zeer ruime ervaring met het uitvoeren van vleermuis-, vogel- en 
zoogdieronderzoek (veldonderzoek, monitoring, ecologische begeleiding, directievoering en ontheffingsprocedures 
met uiteenlopende mitigatie en compensatieplannen). Arcadis is lid van het Netwerk Groene Bureaus. 

3.3 Actualisatie 2021 
Bij de actualisatie van 2021 is beoordeeld of de reeds verzamelde gegevens, conclusies en adviezen opgenomen in 
de soortbeschermingstoets na ruim vier jaar nog gelden. Gedurende deze vier jaar hebben wijzigingen opgetreden in 
de soortenlijst van vrijgestelde soorten binnen de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast is niet uitgesloten dat de 
huidige situatie mogelijk anders is dan in 2017. 

Voor de actualisatie van de soortbeschermingstoets uit 2017 is een QuickScan Wnb uitgevoerd. Daarbij is gelet op de 
soorten die in 2021 binnen de provincie Noord-Brabant beschermd zijn. De QuickScan bestaat uit een bureaustudie 
en een veldbezoek. Voor de bureaustudie is gebruik gemaakt van vrij beschikbare informatie, zoals 
verspreidingsgegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) voor de periode 01 januari 2016 t/m 01 
november 2021 en de volgende bronnen: 

• www.verspreidingsatlas.nl. 

• www.ravon.nl. 

• www.vlinderstichting.nl. 

 
Het veldbezoek bestond uit het uitvoeren van een habitatgeschiktheidsbeoordeling. Dit is een veldonderzoek waarbij 
op basis van de uitkomsten van de bureaustudie en de fysieke kenmerken van het projectgebied een indicatie wordt 
gegeven van het mogelijk voorkomen van beschermde plant- en diersoorten. Tijdens het veldbezoek is globaal 
geïnventariseerd of en welke soorten (mogelijk) in en om het gebied aanwezig zijn. Hierbij is aandacht besteed aan 
alle relevante soortgroepen en beoordeeld of mogelijke standplaatsen, verblijfplaatsen, voortplantingsplaatsen of 
leefgebieden binnen of in de directe omgeving van het projectgebied (kunnen) worden aangetast door de geplande 
werkzaamheden. 

Voor de actualisatie zijn de resultaten van de soortbeschermingstoets vergeleken met de QuickScan Wnb. Hier is 
hoofdzakelijk gekeken naar de verschillen in beschermde soorten binnen de provincie Noord-Brabant. Als laatst is 
beoordeeld of de rapportage voldoet aan de in 2021 geldende eisen voor een soortbeschermingstoets voor het 
indienen van een ontheffingsaanvraag. 

3.4 Soortgericht onderzoek 2022 
Naar aanleiding van de resultaten van de actualisatie (zie paragraaf 4.3) en overleg met de Omgevingsdienst Brabant 
Noord is aanvullend soortgericht onderzoek uitgevoerd in 2022 naar de broedvogels met jaarrond beschermde nesten 
en kleine marterachtigen. 

Kleine marterachtigen 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Handreiking kleine marters van de Provincie Noord-Brabant 2017. Het 
onderzoeksgebied bestond uit circa acht hectare geschikt leefgebied langs de Provinciale weg (projectgebied inclusief 
aangrenzende geschikte leefgebieden). Drie wildcamera’s, vijf mostela’s (kisten met cameraopstelling waarin kleine 
zoogdieren geregistreerd worden) en 36 sporenbuizen zijn verspreid over het onderzoeksgebied uitgezet (zie Figuur 
2). Het onderzoek vond plaats in het actieve seizoen, waardoor het onderzoeksmateriaal gedurende zes weken 
uitstond. De sporenbuizen en camerabeelden zijn iedere twee weken gecontroleerd, zie Tabel 2 voor de datums. Voor 
de sporenbuizen is de opzet van de Stichting Kleine Marters aangehouden.8 Hiervoor zijn PVC-buizen van 10cm 
diameter gebruikt. De sporenplaat bestond uit multiplex (wit geschilderd) van 8 cm breed met in het midden een strook 
sponsdoek. De sponsdoek is gevuld met een suspensie van paraffineolie (lampenolie) met houtskoolpoeder. Dieren 
die de sponsdoek met de suspensie passeren laten pootafdrukken achter op het multiplex. De pootafdrukken zijn 
tweewekelijks geregistreerd en met een natte doek verwijderd. De instellingen van de losse wildcamera’s stonden 24/7 
op fotostand en de camera’s in de mostela’s stonden 24/7 op hybridestand (zowel foto’s als korte video’s). 

 

8 Stichting Kleine Marters – Onderzoeksmethoden – Geraadpleegd op 25 februari 2022 - https://stichtingkleinemarters.nl/onderzoeksmethoden/ 
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5.2.3 Mitigatieplan 

5.2.3.1 Opzet mitigatieplan 

In deze paragraaf is de totstandkoming van het mitigatieplan uitgewerkt. Het mitigatieplan beschrijft de mitigerende en 
compenserende maatregelen die noodzakelijk zijn om overtreding van de verbodsbepalingen zo veel als mogelijk te 
voorkomen en de maatregelen die nodig zijn om een aantasting van de gunstige staat van instandhouding te 
voorkomen. Het toepassen van deze maatregelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is niet vrijblijvend. De 
Wnb schrijft voor dat een ontheffing alleen verleend kan worden als er geen andere bevredigende oplossing is en de 
staat van instandhouding van de soort niet in gevaar komt. Dat betekent dat als mitigatie in redelijkheid mogelijk is, dit 
ook verplicht is. Daarnaast zijn vaak ook nadere maatregelen noodzakelijk om tegemoet te komen aan de zorgplicht. 
Verder kan een ontheffing alleen verleend worden wanneer er geen gevolgen zijn voor de gunstige staat van 
instandhouding van de soort. Om dit zeker te stellen kan het nodig zijn een compenserende maatregel uit te voeren. 

Binnen het projectgebied en de omgeving zijn de volgende functies vastgesteld: 

• Vleermuizen (gewone dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis): vliegroute en niet primair 

foerageergebied. 

• Das: foerageergebied en migratieroute. 

• Eekhoorn: verblijfplaatsen en foerageergebied. 

• Bunzing/steenmarter: leefgebied. 

• Wezel: verblijfplaatsen en foerageergebied. 

• Algemene zoogdieren: verblijfplaatsen en foerageergebied. 

• Roek: nestkolonie en foerageergebied. 

• Steenuil: leefgebied. 

• Broedvogels zonder jaarrond beschermde nesten: nesten en leefgebied. 

• Alpenwatersalamander: landbiotoop. 

• Amfibieën met vrijstelling (gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker en kleine watersalamander): 

voortplantingsplaatsen en landbiotoop. 

 
In het mitigatieplan wordt gestreefd naar volledige mitigatie van de verblijfplaats om daarmee overtreding van de 
verbodsbepalingen in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb grotendeels te kunnen voorkomen. Hetzelfde geldt voor het 
voorkomen van effecten op individuen; maatregelen worden getroffen om overtreding van de verbodsbepalingen te 
voorkomen. Indien noodzakelijk worden zowel tijdelijke als permanente voorzieningen voorgesteld. Het doel van het 
treffen van mitigatiemaatregelen is tweeledig, namelijk: 

• Het beperken en voorkomen van negatieve effecten. 

• Het behouden van voldoende functioneel leefgebied. 

 
Verder wordt in het mitigatieplan invulling gegeven aan de zorgplicht in relatie tot algemene zoogdieren en amfibieën 
waarvoor een vrijstelling geldt voor ruimtelijke ingrepen. 

Voor het opstellen van het mitigatieplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Toepassen richtlijnen vanuit de Soortenstandaard gewone dwergvleermuis; 100% behoud van functionaliteit van 

leefgebied en van verblijfplaatsen van vleermuizen, om daarmee negatieve effecten en overtreding 

verbodsbepalingen Wnb te voorkomen. 

• Realisatie tijdelijke mitigerende maatregelen dient plaats te vinden voorafgaand aan de ingreep. 

• Behoud van laanbeplanting zoveel als mogelijk langs het gehele traject. Bij kap van bomen geldt verplichting tot 

herplant om de laanstructuur te behouden. 

• Werkzaamheden bestaan uit kap bomen, verwijderen bermen, verwijderen bosgrond met opstand, verleggen van 

greppels en sloten, plaatsing parallelwegen en verbreding van de huidige weg. 

• Start hoofdwerkzaamheden staat gepland voor februari 2023 (zie Bijlage C). Ter voorbereiding worden tijdelijke 

werkzaamheden uitgevoerd. Deze staan vanaf september 2022 op de planning. Met het indienen van een 

ontheffingsaanvraag moet rekening gehouden worden met een tijdsduur van 13 weken en 7 weken voor eventuele 

verlenging (excl. eventuele vragen vanuit bevoegd gezag). 

• Werken middels een ecologisch werkprotocol. Dit document dient ter referentie van de te nemen maatregelen en 

de te hanteren werkwijze tijdens de uitvoering van het project.  
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5.2.3.2 Inhoud mitigatieplan 

Algemene maatregelen en Zorgplicht 

• Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden vindt controle en inspectie plaats door een deskundig ecoloog. De 

ecoloog zal in overleg met de initiatiefnemer en de aannemer passende maatregelen voorstellen indien uit controle 

en inspectie volgt dat dit noodzakelijk is. 

• Bij een calamiteit (visueel aanwezige vleermuizen en broedvogels, nesten met eieren of jongen etc.) wordt het 

werk tijdelijk stil gelegd en stelt de ecoloog passende maatregelen voor, in overleg met de aannemer en de 

initiatiefnemer. 
• Een kopie van dit document, het ecologische werkprotocol en ontheffing zijn aanwezig op de uitvoerderskeet bij de 

aannemer op de bouw en in het bezit van zowel de projectleider en de betrokken ecoloog. Indien er door een 
daartoe bevoegd persoon gevraagd wordt naar deze documenten kunnen deze ter verantwoording van de 
werkzaamheden worden getoond. 

• De werkzaamheden worden uitgevoerd met in acht name van de algemene zorgplicht. In dit geval dienen 
eventueel aanwezige dieren verplaatst te worden naar een veilig leefgebied. Indien er midden in de winter of bij 
vorst soorten in winterslaap aangetroffen worden, moet in samenspraak met de ecoloog maatregelen opgesteld 
worden (bijv. opvangcentra etc.). 

 
Vleermuizen 
Betreffende vleermuizen zijn de volgende functies aangetoond: 

• Foerageergebied – niet primair - voor gewone dwergvleermuis en laatvlieger. 

• Vliegroute voor gewone dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis. 
 

Om de effecten van verlichting op de foerageergebieden en vliegroutes te mitigeren dient vleermuisvriendelijke 
verlichting over de gehele lengte van het te reconstrueren deel van de N270 te worden toegepast. Het gebruik van de 
‘Batlamp’, ontwikkeld door Rijkswaterstaat is een lamp en armatuur die zorgt voor een amberkleurige uitstraling waar 
de mast lager ligt dan gebruikelijk en de lichtafsnijding sterk is waardoor weerlicht voorkomen wordt. Dergelijke typen 
lampen zijn inmiddels in omloop op de markt. 

De volgende mitigerende maatregelen hebben als doel de vliegroute, waar deze is aangetoond, te mitigeren met de 
volgende maatregel (zie Figuur 8 en Figuur 9):  

• Plaatsen hop-over ter hoogte van Trienenbergweg. 

• Plaatsen hop-over ter hoogte van Nachtegaalweg. 

 
De inrichting van de hop-over zijn weergegeven in Figuur 10. Deze hop-over zorgt ervoor dat de rechtlijnige structuur, 
nu gevormd door de laanbeplanting, doorgezet wordt naar de overkant van de N270. De permanente hop-overs 
worden gerealiseerd door het plaatsen van nieuwe bomen. Dit zijn inheemse soorten en zijn op moment van plaatsen 
minimaal zes meter hoog met voldoende volume in de boomkroon om vleermuizen op hoogte te brengen. De te 
planten bomen worden voor aanschaf gecontroleerd door de ecoloog. Hiermee zijn de hop-overs direct beschikbaar 
als vliegroutefunctie. De bomen op andere locaties dan bij de hop-overs mogen kleiner van formaat zijn.  

Op het kruispunt van de Trienenbergweg-Zandschelweg blijft de vliegroute grotendeels intact, doordat de 
laanstructuur niet onderbroken wordt, maar wel kleiner (zie Figuur 8). Hierdoor is geen tijdelijke kunstmatige hop-over 
noodzakelijk. Op het kruispunt Nachtegaalweg-Padbrugseweg is wel sprake van onderbreking van de vliegroute 
tijdens de werkzaamheden (zie Figuur 9). Bij dit kruispunt is tijdens de werkzaamheden (direct na het kappen van de 
bomen) een kunstmatige hop-over noodzakelijk. Hiervoor wordt het kruispunt voorzien van een kunstmatige structuur 
op zes meter hoogte (op boomkroonhoogte), waardoor de onderbreking van de laanstructuur wordt opgeheven. Zodra 
de nieuwe bomen aangeplant zijn en de nieuwe permanente hop-over gerealiseerd is, kan de tijdelijke hop-over 
verwijderd worden. 

De eisen aan plaatsing en ontwerp voor de hop-overs zijn: 

• Plaatsing sluit aan op huidige rechtlijnige structuren (bomenlanen, bosranden etc.). Bij geen aansluiting met 

huidige structuur is een dergelijke hop-over/vleermuisportaal niet optimaal functionerend. 

• Aanwezige structuur (laanbeplanting) dient zoveel als mogelijk behouden te blijven. 

• Verlichting ter plekke dient zo veel als mogelijk vermeden te worden. Vleermuisvriendelijke verlichting of enkel naar 

beneden stralende verlichting is hiervoor ook geschikt. Vleermuizen maken doorgaans gebruik van de ‘donkerste’ 

oversteekplaats. 
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• Bij een overbrugging van meer dan 10 meter dient een tussenstap gerealiseerd te worden d.m.v. het plaatsen van 

hoog opgaande structuur in de middenberm of tussen hoofdweg en parallelweg. Een ander alternatief is het 

gebruik van een vleermuisportaal. 

• De nieuwe situatie is niet honderd procent vergelijkbaar. De effecten kunnen niet volledig uitgesloten worden. De 

mitigerende maatregelen zijn ontheffingsplichtig. 

• Als de realisatie van een aansluitende boomkroon niet mogelijk is, dan moet een permanente kunstmatige hop-

over (vleermuisportaal) gerealiseerd worden. Hiermee blijft de functie als vliegroute behouden. 

  

Figuur 8 Hop-over bij de Trienenbergweg-Zandschelweg. Tijdens de werkzaamheden blijft de laanstructuur en de bomen 
behouden (groene bolletjes), ondanks dat op enkele plaatsen bomen worden gekapt (rode bolletjes). Op andere plaatsen wordt 
de laanstructuur versterkt (blauwe bolletjes). Doordat de laanstructuur ten alle tijden behouden blijft is geen tijdelijke 
kunstmatige hop-over noodzakelijk. De groene structuur op het erf grenzend aan de N270 en de Zandschelweg sluit aan op de 

laanstructuur en vormt zo onderdeel van de vliegroute 
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6 Ontheffing Wet natuurbescherming 

6.1 Ontheffing en soorten 
Provincie Noord-Brabant vraagt een ontheffing Wnb aan voor: 

• Gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger; Art. 3.5 lid 2 (opzettelijk verstoren). 

• Eekhoorn, bunzing/steenmarter, wezel en alpenwatersalamander; Art. 3.10, lid 1b (beschadigen, vernielen, 

wegnemen vaste rust- en verblijfplaatsen). 
 

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode 1 december 2022 t/m 31 december 2023. 
 
De ontheffing Wnb wordt aangevraagd voor het volgende wettelijke belang: In het belang van de volksgezondheid, de 
openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale 
of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 
 

6.2 Belang en alternatievenafweging 

6.2.1 Onderbouwing wettelijk belang 

De problematiek rond de N270 spitst zich toe op een drietal hoofdaspecten, namelijk: 
1. Verkeersveiligheid. 
2. Leefbaarheid. 
3. Onderhoud. 

 
In de huidige situatie is een aantal problemen op de N270 aanwezig: 
• Een te hoge gemiddelde snelheid. 
• De verkeersonveilige kruisingen van de hoofdrijbaan met de vele zijwegen. 
• De essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK) van de weg conform de landelijke richtlijnen van Duurzaam Veilig 

ontbreken. 
• Door de vele aansluitingen van zijwegen en particuliere percelen direct op de hoofdrijbaan is er sprake van 

verkeersonveiligheid (m.n. links afslaande verkeersbewegingen). 
• De bestaande bushalten langs de hoofdrijbaan voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen. 
• Landbouwverkeer maakt gebruik van de hoofdrijbaan, wat leidt tot verkeersonveiligheid i.v.m. grote 

snelheidsverschillen en vuil op de hoofdrijbaan. 
• De aansluiting bij Walsberg voldoet niet aan de richtlijnen voor verkeersveiligheid in overeenstemming met het 

standaardwerk voor het ontwerpen van een gebiedsontsluitingsweg conform CROW publicatie 330 “handboek 
wegontwerp (2013) deel gebiedsontsluitingswegen”. 

• Er is in hoge mate sprake van geluidshinder voor aanwonenden langs de N270. 

 
Als wegbeheerder van de provinciale weg N270 Deurne-Limburgse grens is het de wettelijke taak van de provincie 
Noord-Brabant om te zorgen voor een goed onderhouden en verkeersveilige weg. Daarnaast dient wettelijk en 
beleidsmatig zorggedragen te worden voor een leefbare woonomgeving. Het is dus in het kader van openbare 
veiligheid noodzakelijk om aanpassingen aan de weg te maken.  
 

6.2.2 Alternatieven 

De werkzaamheden zijn locatiegebonden en de beheerder (Provincie Noord-Brabant) dient aan de wettelijke eisen in 
het kader van de veiligheid, leefbaarheid en onderhoud van de wegen inclusief omwonende te voldoen. Door de 
werkzaamheden niet uit te voeren voldoet de beheerder niet aan de eisen. Ruimtebeslag is bij geen enkel alternatief 
te voorkomen. Met het huidige ontwerp is de hoeveelheid ruimtebeslag minimaal gebleven: een alternatief die leidt tot 
minder effecten is niet voor handen. 
 



 

Onze referentie: D10054830:26 - Datum: 25 mei 2022  

  

 

ACTIVITEITENPLAN WET NATUURBESCHERMING 

38 

6.3 Staat van instandhouding 
De gewone dwergvleermuis komt in Nederland algemeen en wijdverspreid voor11. Over aantalsontwikkelingen is geen 
uitspraak te doen. De gewone grootoorvleermuis komt in Nederland in lage aantallen, maar wijdverspreid voor12. De 
huidige trend is stabiel. De laatvlieger komt in Nederland wijdverspreid voor13. Over aantallen en ontwikkeling is geen 
uitspraak te doen. De functionaliteit van de leefomgeving van deze drie vleermuissoorten is niet in het geding. De wet 
beoogt geen instandhouding van een statische populatiegrootte, maar beoogt dat de populatie duurzaam in stand 
gehouden wordt. Dit betekent dat er tijdens en na de activiteiten voor elke functie en soort voldoende, geschikte en 
onderling bereikbare verblijfplaatsen moeten blijven voortbestaan. Naast dat de functie van het projectgebied voor 
vleermuizen beperkt is, wordt behoud van de huidige (beperkte functie) in het project gegarandeerd door mitigerende 
maatregelen. Deze mitigerende maatregelen, beschreven in paragraaf 6.3.2, zorgen ervoor dat de essentiële 
vliegroutes behouden blijven (zowel tijdens als na de werkzaamheden). Verder zorgen deze mitigerende maatregelen 
ervoor dat de mogelijke verstoring tijdens de werkzaamheden verminderd wordt. 

De eekhoorn komt verspreid over Nederland, met name op de zandgronden, voor14. Over aantalsontwikkelingen is 
geen uitspraak te doen. De bunzing, steenmarter en wezel komen verspreid over Nederland voor15,16,17. Over de 
aantalsontwikkelingen is geen uitspraak te doen. De verblijfplaatsen die mogelijk verdwijnen in de bermen langs de 
wegen vormen onderdeel van een netwerk aan verblijfplaatsen. De functie van de gebieden langs de drukke weg is 
beperkt. Na de werkzaamheden is vergelijkbaar habitat weer beschikbaar. Omdat, na het uitvoeren van de 
mitigerende maatregelen, beperkt leefgebied aangetast wordt, maar bestaande leefgebieden beter verbonden worden 
door nieuwe verbindingen onder de N270 door, komt de staat van instandhouding niet in het gedrang. Tevens wordt 
door de mitigerende maatregelen voorkomen dat dieren gedood worden. 

Alpenwatersalamander is in Nederland een relatief vrij zeldzame soort. Enkel in de Provincie Noord-Brabant en 
Limburg is de soort wijdverspreid. De soort komt voor nabij bos en/of houtwallen op vooral zandige leemgronden. 
Daarbij heeft de soort een voorkeur voor beboste gebieden (loofbos) of kleinschalige landschappen met heggen en 
struwelen. Informatie over de staat van instandhouding van de alpenwatersalamander is niet beschikbaar. Uit 
landelijke monitoringsgegevens blijkt echter wel dat de trend een matige toename vertoont (RAVON, 2007). Omdat, na 
het uitvoeren van de mitigerende maatregelen, beperkt leefgebied aangetast wordt, maar bestaande leefgebieden 
beter verbonden worden door nieuwe verbindingen onder de N270 door, komt de staat van instandhouding niet in het 
gedrang. Tevens wordt door de mitigerende maatregelen voorkomen dat dieren gedood worden. 

 
 

 

11 BIJ12 – Juli 2017 – Kennisdocument Gewone dwergvleermuis – Versie 1.0 
12 BIJ12 – Juli 2017 – Kennisdocument Gewone grootoorvleermuis – Versie 1.0 
13 Zoogdiervereniging – 2022 – Laatvlieger – https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/laatvlieger – Geraadpleegd op 17 mei 2022. 
14 Zoogdiervereniging – 2022 – Eekhoorn – https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/eekhoorn – Geraadpleegd op 17 mei 2022. 
15 Zoogdiervereniging – 2022 – Bunzing – https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/bunzing – Geraadpleegd op 17 mei 2022. 
16 Zoogdiervereniging – 2022 – Steenmarter – https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/steenmarter – Geraadpleegd op 17 mei 2022. 
17 Zoogdiervereniging – 2022 – Wezel – https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/wezel – Geraadpleegd op 17 mei 2022. 
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Bijlage A Wettelijk kader soortbescherming Wet natuurbescherming 

Algemeen 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet is in de plaats gekomen van de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet is ingedeeld in hoofdstukken en kent een 
algemeen deel (hoofdstuk 1), delen over Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2), soorten (hoofdstuk 3), houtopstanden, 
hout en houtproducten (hoofdstuk 4), verder delen die gaan over vrijstellingen, beschikkingen en verplichtingen 
(hoofdstuk 5), financiële bepalingen (hoofdstuk 6), handhaving (hoofdstuk 7), overige bepalingen (hoofdstuk 8) en tot 
slot een beschrijving van het overgangsrecht (hoofdstuk 9) en een beschrijving van de wijziging van overige wetten 
(hoofdstuk 10). In navolgende paragrafen is een samenvattende beschrijving van de voor dit rapport relevante delen 
van de wet gegeven.  

De Wnb kent een algemene zorgplicht. Deze houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen om schade 
aan soorten te voorkomen, ook voor soorten die niet beschermd zijn (art 1.11, lid 1). Dit houdt in ieder geval in dat 
handelen of nalaten van handelen dat schadelijk kan zijn zo veel mogelijk achterwege gelaten dient te worden (art 
1.11, lid 2). Deze algemene zorgplicht geldt altijd en overal, met slechts als uitzondering handelingen die op grond van 
de Visserijwet worden uitgevoerd (art 1.11, lid 3). 

Categorieën 

De wet maakt onderscheid in drie categorieën van beschermde soorten, namelijk: 

• Soorten Vogelrichtlijn (Wnb paragraaf 3.1). 

• Soorten Habitatrichtlijn (Wnb paragraaf 3.2). 

• Andere soorten (Wnb paragraaf 3.3). 

 
Soorten Vogelrichtlijn 
Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn zijn in 
Nederland beschermd. De soorten van artikel 1 van Vogelrichtlijn zijn alle vogelsoorten die op het Europese 
grondgebied van de lidstaten van de EU voorkomen. Het deel daarvan dat van nature in Nederland voorkomt, is dus 
beschermd (art. 3.1 lid 1). 
 
Soorten Habitatrichtlijn 
In deze categorie vallen alle in het wild levende dieren zoals genoemd in: 

• bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, 

• bijlage II bij het Verdrag van Bern of; 

• bijlage I bij het Verdrag van Bonn; (art. 3.5 lid 1) 

en (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) planten van soorten, genoemd in: 

• bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of; 

• bijlage I bij het Verdrag van Bern; (art. 3.5, lid 5) 

Het gaat hierbij dus om meer dan alleen de soorten van de Habitatrichtlijn (namelijk ook soorten van de conventies 
van Bern en Bonn). Omdat echter in de Wnb paragraaf 3.2 “soorten Habitatrichtlijn” als titel heeft, wordt dit ook hier zo 
gebruikt om deze groep van beschermde soorten aan te duiden.  

Andere soorten 
Naast de soorten waarvan de bescherming op Europees niveau verplicht is gesteld, is er ook een aantal soorten op 
nationaal niveau beschermd. Dit is dus een “nationale kop” op de Europese bescherming. Het gaat hierbij om soorten 
die zeer zeldzaam en/of bedreigd zijn, en waarvan het duurzaam voortbestaan niet is verzekerd als geen 
beschermingsmaatregelen worden getroffen. De soorten waar het om gaat zijn opgenomen op de bijlage bij de wet 
(art. 3.10, lid 1 onder a en c).  

Verbodsbepalingen 

Ten aanzien van soorten van de Vogelrichtlijn verbiedt de wet het opzettelijk doden of vangen (art. 3.1 lid 1), het 
opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren (art. 3.1 lid 2), het rapen of onder zich hebben van eieren (art. 
3.1 lid 3) en het opzettelijk storen van vogels (art. 3.1lid 4). Het verbod tot opzettelijk storen geldt niet in het geval de 
storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort (art. 3.1 lid 5). 
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Ten aanzien van de soorten van de Habitatrichtlijn beschermde diersoorten verbiedt de wet het opzettelijk doden of 
vangen (art 3.5 lid 1), het opzettelijk verstoren (art 3.5 lid 2), het opzettelijk vernielen of rapen van eieren (art 3.5 lid 3) 
en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (art 3.5 lid 4). Ten aanzien van de 
Europees beschermde plantensoorten verbiedt de wet het opzettelijk te plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen 
en vernielen (art 3.5 lid 5). 

Ten aanzien van de andere beschermde diersoorten geldt slechts een verbod tot het opzettelijk doden of vangen (art 
3.10 lid 1 onder a) en het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (art 3.10 lid 1 
onder b). Ten aanzien van de andere beschermde plantensoorten geldt een verbod tot opzettelijk plukken en 
verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen (art 3.10 lid 1 onder c). 

Gedragscodes, vrijstellingen en ontheffingen 

Gedragscode 
De in het voorgaande beschreven verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op handelingen die zijn beschreven in 
en aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van LNV vastgestelde gedragscode (art. 3.31 lid 1). 
Het moet dan gaan om handelingen die plaatsvinden in het kader van:  

a. Een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, 

vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer. 

b. Een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw. 

c. Een bestendig gebruik. 

d. Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 
 
Vrijstelling 
Provinciale staten en de minister van EZ kunnen vrijstelling verlenen van de verbodsbepalingen (art 3.3 lid 2-4; 3.8 lid 
2-5, 3.10 lid 2). Voor zover het gaat om de hiervoor beschreven verbodsbepalingen, kan in het kader van ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting een ontheffing worden verleend van de verbodsbepalingen van artikel 3.1, 3.5 en 3.10, dus 
ten aanzien van alle beschermde soorten. Een vrijstelling mag alleen worden verleend wanneer aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan. Deze zijn gelijk aan de voorwaarden waaronder een ontheffing verleend kan worden (zie hier 
onder). Voor welke soorten een vrijstelling geldt, verschilt per bevoegd gezag (ministerie van EZ en de afzonderlijke 
provincies). De lijst met vrijgestelde soorten van het ministerie is alleen van toepassing op handelingen waarvoor de 
minister van EZ het bevoegd gezag is. Voor handelingen waarvoor gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn, geldt 
de vrijstellingslijst van de betreffende provincie. De provincie Limburg heeft een algemene vrijstelling verleend voor 
onderstaande soorten (voor enkele soorten geldt de vrijstelling enkel in een specifieke periode): 
 

Tabel 21 Door de provincie Noord-Brabant vrijgestelde soorten. 

Bruine kikker 

Gewone pad 

Kleine watersalamander 

Meerkikker  

Middelste groene kikker 

Aardmuis 

Bosmuis 

Dwergmuis 

Dwergspitsmuis 

Egel 

Gewone bosspitsmuis 

Haas 

Huisspitsmuis 

Konijn 

Ondergrondse woelmuis 

Ree 

Rosse woelmuis 

Tweekleurige bosspitsmuis 

Veldmuis 

Vos 

Woelrat 
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Ontheffing 
Voor soorten waarvoor (in de betreffende provincie) geen vrijstelling geldt, moet wanneer niet volgens een 
gedragscode wordt gewerkt een ontheffing worden aangevraagd wanneer er een handeling wordt uitgevoerd 
waardoor een verbodsbepalingen van artikel 3.1, 3.5 of 3.10 van de Wnb wordt overtreden (art 3.3 lid 1,3; 3.8 lid 1,3, 
3.10 lid 2). Of deze ontheffing kan worden verleend, hangt af of voldaan wordt aan de voorwaarden. De voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan, verschillen per categorie. 
 
De eerste eis die wordt gesteld, is dat er geen andere bevredigende oplossing mag zijn. Dat betekent -ook in 
combinatie met de in artikel 1.11 beschreven zorgplicht- dat wanneer een overtreding redelijkerwijs te voorkomen is, 
en ontheffing niet mogelijk is. De activiteiten moeten dan op zodanige wijze worden uitgevoerd dat er geen overtreding 
van de wet plaatsvindt. Te denken valt aan het kappen van bomen buiten het broedseizoen, of het afzetten van en het 
wegvangen van soorten in het werkgebied. Verder kan een ontheffing alleen worden verleend wanneer is aangetoond 
dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort. Daarnaast 
gelden er per categorie verschillende aanvullende voorwaarden. 
 
Voor soorten van de Vogelrichtlijn kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 3.3 lid 4): 

1. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 

2. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 

3. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren; 

4. ter bescherming van flora of fauna; 

5. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee samenhangende teelt, 

of  

6. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine 

hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan. 

 
Voor soorten van de Habitatrichtlijn kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 3.8 lid 5): 

1. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de 

natuurlijke habitats; 

2. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of 

andere vormen van eigendom; 

3. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar 

belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke 

gunstige effecten; 

4. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde kweek, 

met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of 

5. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen bepaalde 

grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen 

soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld 

aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te hebben. 

 
Voor de andere beschermde soorten, gelden de voorwaarden die gelden voor de overige Europees beschermde 
soorten aangevuld met: (art 3.10 lid 2): 

1. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 

gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

2. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes of begraafplaatsen; 

3. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het 

omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied 

waarin de dieren zich bevinden; 

4. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren; 

5. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 

6. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, 

oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer; 

7. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied, of in 

het algemeen belang. 
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Bijlage B Ontwerp (los aangeleverd) 
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Bijlage C Planning (los aangeleverd)
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