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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Hommerson Casino heeft het voornemen om uit te breiden richting de Noordboulevard van 
Scheveningen Bad te Den Haag. Ten behoeve van het voorgenomen plan worden de huidige panden 
gesloopt en wordt de locatie bouwrijp gemaakt. Ook is een zeewaartse uitbreiding van de bestaande 
boulevard, strandtenten, terrassen en ligplaatsen noodzakelijk.  Als gevolg van de voorgenomen 
herontwikkeling, kunnen mogelijk effecten optreden op beschermde soorten flora en fauna. Gemeente 
Den Haag is verantwoordelijk voor de verdere planvorming, waaronder het bestemmingsplan.  
 

1.2 Flora- en faunawet 

Via de Flora- en faunawet is de bescherming van een aantal soorten planten en dieren in Nederland 
vastgelegd. In de wet zijn soorten opgenomen die landelijk of op Europees niveau zeldzaam zijn of 
worden. Het voorgenomen plan heeft mogelijk negatieve gevolgen op beschermde flora en fauna. Het 
is volgens de Flora- en faunawet niet toegestaan om (het leefgebied van) beschermde soorten aan te 
tasten. Indien werkzaamheden beschermde natuurwaarden wel aantasten, is ontheffing noodzakelijk 
om de werkzaamheden doorgang te laten vinden. 
 
Naast de algemeen geldende zorgplicht (artikel 2) voor alle in het wild levende planten en dieren, 
geldt voor een aantal soorten een extra beschermingsregime. Deze lijst met bestaat uit algemene 
soorten (opgenomen in tabel 1), “licht” beschermde soorten (opgenomen in tabel 2) en “zwaarder” 
beschermde soorten (opgenomen in tabel 3). Naast de soorten uit tabellen 1, 2 en 3 zijn alle 
broedende vogels, hun broedplaatsen én functionele omgeving van de broedplaatsen beschermd. 
Tevens zijn van een aantal vogelsoorten de vaste rust- en verblijfplaatsen én de functionele 
leefomgeving jaarrond beschermd.  
 

1.3 Implicaties Flora- en faunawet op planvoornemen 

Het is volgens de wetgeving niet toegestaan om de groeiplaats (flora) of het leefgebied (fauna) aan te 
tasten. De bescherming is geregeld door middel van een aantal verbodsbepalingen. De voorgenomen 
plannen leiden mogelijk tot het overtreden van verbodsbepalingen op broedvogels en beschermde 
soorten, die zijn genoemd in tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. Daarom is een quickscan Flora- 
en faunawet noodzakelijk.  
 
Voor tabel 1 soorten van de Flora- en faunawet geldt een algehele vrijstelling bij ruimtelijke 
inrichtingen en bestendig beheer en onderhoud. Deze soorten worden daarom in deze rapportage 
buiten beschouwing gelaten.  
 
Een overtreding op soorten uit de zwaardere beschermingscategorieën (tabel 2 & 3) is te voorkomen 
door (voorafgaand aan de werkzaamheden) voorzorgsmaatregelen te treffen. De maatregelen zijn 
gericht op het behoud van de functionaliteit van de groeiplaats van flora en de voortplanting- en/of 
vaste rust- en verblijfplaats van fauna (artikel 8 of 11 Flora- en faunawet). Het gaat daarnaast om het 
voorkomen van de negatieve gevolgen van een activiteit op beschermde soorten zelf (het voorkomen 
van een overtreding van artikelen 9, 10, 12 en 13 uit de Flora- en faunawet).  
 
Voor soorten uit de zwaardere beschermingscategorieën (tabel 2 & 3) is een ontheffingsplicht van 
toepassing als de functionaliteit van groeiplaatsen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen niet kan worden 
behouden door het nemen van voorzorgsmaatregelen. In dat geval is ontheffing nodig van artikel 8 
(het vernielen en beschadigen van de groeiplaats van beschermde flora) of artikel 11 (voor het 
verstoren, wegnemen en/of vernielen van de verblijfplaats). 
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1.4 Ontheffing Flora- en faunawet 

Een ontheffingsplicht voor de soorten uit de zwaardere beschermingscategorieën (tabel 2 & 3) is van 
toepassing als de functionaliteit van groeiplaatsen en leefgebieden niet kunnen worden behouden en 
negatieve effecten niet voorkomen kunnen worden. Het is mogelijk om met een goed onderbouwd 
projectplan een ontheffing aan te vragen bij het ministerie van EZ.  
 

1.5 Gebiedenbescherming 

Naast de soortbescherming vanuit de Flora- en faunawet is ook de gebiedsbescherming vanuit de 
Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) en het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (in de wet wordt dit 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd) van belang in Nederland. Via de Nb-wet zijn 
verschillende gebieden in Nederland beschermd (Natura 2000-gebieden). Ook gebieden die onder 
Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen was dit de EHS) vallen zijn beschermd.  
 
Voor het project is toetsing aan deze wetgeving van toepassing. De reden hiervoor is dat het 
plangebied grenst aan het Natura-2000 gebied Meijendel (zie ook hoofdstuk 2). Toetsing aan de 
gebiedsbescherming is echter geen onderdeel van deze quickscanrapportage omdat hiervoor een 
separate rapportage is opgesteld voor een vergunningaanvraag Nb-wet. 
 

1.6 Wet natuurbescherming 

De Flora- en faunawet en Nb-wet gaan per 1 januari 2017 over in de Wet natuurbescherming. Eind 
2015 is deze wet aangenomen door de Eerste Kamer. De verwachting is dat de Wet 1 januari 2017 
van kracht wordt. Deze wet voorziet in een samenvoeging van de Natuurbeschermingswet 1998, de 
Flora- en faunawet en de Boswet.  
 
In de nieuwe Wet is de Nb-wet vrijwel ongewijzigd opgenomen. De Nb-wet vloeit voort uit Europese 
regelgeving (de Vogel- en Habitatrichtlijn) en dient zodoende geïntegreerd te worden in nationale 
wetgeving. Ten aanzien van de beschermde soorten is een tweedeling te maken in soorten die ook 
buiten Natura 2000 beschermd zijn (de huidige tabel 3, bijlage IV soorten waaronder vleermuizen) en 
de soorten die nu in tabel 1, 2 of 3 (bijlage 1 AMvB) vallen. De eerste groep blijft beschermd conform 
de huidige richtlijnen.  
 
Voor de tweede groep geldt dat de indeling in verschillende tabellen komt te vervallen, het 
beschermingsniveau wordt voor al deze soorten onderling gelijk getrokken. De lijst behoort bij artikel 
3.10 van de Wet en is als bijlage A opgenomen in de Wet. De verbodsbepalingen blijven 
gehandhaafd, al zijn er op detailniveau wijzigingen in de formulering.  
 
De gedragscodes blijven bestaan en blijven ook de werking houding zoals ze dat nu hebben. Echter 
dienen de gedragscodes wel te worden aangepast naar de nieuwe Wet. De verbodsbepalingen en 
bijbehorende artikelnummers wijzigen immers, evenals de beschermingswerking en de lijst met 
beschermde soorten. Het ministerie van EZ blijft het bevoegd gezag ten aanzien van (de goedkeuring 
van) gedragscodes.  
 
Nieuw is dat nu ook voor soorten die beschermd zijn onder de Habitatrichtlijn, bijlage IV of de 
Vogelrichtlijn mogelijk een gedragscode kan worden toegepast bij ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting. De daadwerkelijke uitwerking en voorwaarden voor toepassing van een gedragscode 
verschilt per provincie en daardoor is nog niet duidelijk hoe dit precies gaat werken (zoals voor 
provincie Zuid-Holland). In de rapportage is daarom (nog) geen rekening gehouden met deze 
mogelijkheid. 
 

1.7 Doel 

De quickscan is een verkennende toets om na te gaan of beschermde soorten in het plangebied 
voorkomen. Vervolgens kan worden ingeschat of er een kans is op overtreding van de Flora- en 
Faunawet.  
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In sommige gevallen kan de aanwezigheid van beschermde soorten niet worden uitgesloten met een 
quickscan. In deze situaties kan geen definitief uitsluitsel worden gegeven over het al dan niet 
overtreden van de wet (het is bijvoorbeeld noodzakelijk om ecologisch onderzoek uit te voeren).  
 
De doelstelling voor de quickscan is geformuleerd in vijf onderzoeksvragen: 
 

- Welke beschermde soorten flora en fauna (broedvogels en soorten uit tabel 2 en 3 van de 
Flora- en faunawet) maken (mogelijk) gebruik van de planlocatie? 

- Wat zijn de globale effecten van de voorgenomen werkzaamheden op beschermde soorten, 
die (mogelijk) gebruik maken van de planlocatie als groeiplaats of als leefgebied? 

- Is aanvullend onderzoek naar één of meerdere soorten noodzakelijk? 
- Welke algemene maatregelen dienen te worden uitgevoerd om negatieve effecten op 

beschermde soorten te voorkomen of te beperken? 
- Is het noodzakelijk om voor de voorgenomen werkzaamheden een ontheffing van de Flora- en 

faunawet aan te vragen?  
 

1.8 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is een beschrijving van het plangebied weergegeven en de uit te voeren 
werkzaamheden zijn hier benoemd. Hoofdstuk 3 gaat in op de aanwezigheid van beschermde 
soorten. In hoofdstuk 4 worden globaal de effecten bepaald van het plan op de soorten die (mogelijk) 
gebruik maken van het plangebied. Hier worden ook beknopt maatregelen voorgesteld om zorgvuldig 
te handelen ten aanzien van beschermde soorten. In de conclusie wordt beargumenteerd of een 
vervolgonderzoek, nader maatregelenpakket en/of een ontheffing noodzakelijk is voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden.  
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2 HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE SITUATIE 

2.1 Beschrijving huidige situatie 

De globale ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 2-1. Het plangebied bevindt zich in de 
kustzone van Den Haag (Scheveningen). Het wordt begrensd door de Zeekant aan de oostzijde en de 
Scheveningse pier aan de zuidkant. Het strand, de zee en het aangrenzend duingebied Meijendel 
(Natura 2000-gebied) vormen de begrenzing aan de noord- en oostzijde van het onderhavig gebied.  
Het betreft het stuk duin met duindoornstruweel ten oosten van de keerlus op de Gevers Deynootweg. 
 

 
Figuur 2-1. Globale ligging plangebied (met rode begrenzing). Het gebied binnen de paarse lijnen betreft 
het Natura 2000-gebied Meijendel, dat grenst aan het plangebied (bron ondergrond: Google Maps).  
 

Het plangebied bestaat uit gebouwen, verharding en strand. De Zeekant is het hoogste deel van het 
terrein. De weg is grotendeels verhard, behalve een strook met gazonbegroeiing langs beide kanten 
(zie ook figuur 2-2). Ten oosten van de Zeekant is een drietal appartementencomplexen en woningen 
aanwezig, deze vallen buiten de begrenzing van het plangebied. Dit geldt ook voor een hotel 
(genaamd Strandhotel).  
 
Ten westen grenst het gazon aan de daken van de gebouwen die zich op een lager niveau bevinden 
(langs de Strandweg). Het dak hiervan is afgewerkt met bitumen. De buitengevels van de gebouwen 
langs de Strandweg zijn opgebouwd uit beton en beplating. Ze zijn onder meer als restaurant en 
winkel in gebruik. Op een aantal plekken is de buitengevel in minder goede staat, gezien een aantal 
scheuren in de beplating. Ook zijn smalle openingen aanwezig tussen betonelementen. De Strandweg 
zelf is geheel verhard en is een wandelzone.  
 

De strandzone bevindt zich op een nog lager niveau dan de Strandweg. Het strand bestaat uit een 
aantal ligplaatsen, terrassen en strandtenten. Deze buitengevel van de tenten bestaat uit een 
enkellaags beplating. De tenten staan hier alleen in het zomerseizoen (ze worden afgebroken aan het 
einde van het zomerseizoen en weer opgebouwd aan het begin van het aankomende zomerseizoen).  
 

In het gehele terrein is geen open water, sloten of poelen of vijvertjes aanwezig. Het ontbreekt in het 
plangebied ook aan opgaande struiken en bomen. De grasbegroeiing is beperkt tot een gazon langs 
de Zeekant. Op de grens van het plangebied is een begroeid stuk zeereep aanwezig, met soorten als 
helm- en kweekgras. Daarnaast is een soortenrijke begroeiing aanwezig met o.a. slangenkruid, 
veldhondstong en teunisbloem.  
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Figuur 2-2. Huidige situatie plangebied. Van linksboven met de klok mee: (1) de Zeekant met aan de 
westzijde de overgang naar de daken van gebouwen langs de Strandweg; (2) gebouwen met betonnen 
gevels langs de Strandweg; (3) strandhuizen en (4) aan de noordzijde grenst het plangebied aan 
Meijdendel (N2000-gebied).  
 

2.2 Werkzaamheden en toekomstige situatie 

De werkzaamheden en de toekomstige situatie is weergegeven in figuur 2-3. Vastgoed Hommerson 
wil in de toekomst uitbreiden in de richting van de strandzone. Om dit mogelijk te maken wordt alle 
bebouwing langs de Strandweg binnen het onderhavig gebied gesloopt.  
 

 
Figuur 2-3: de werkzaamheden en toekomstige situatie in het plangebied. Met een blauwe met pen 
aangebrachte arcering is aangegeven wat het plangebied is voor project “Scheveningen Bad”.  
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Op de locatie van de rode contour in figuur 2-3 is het benodigde oppervlak (circa 7750 m2) 
opgenomen van de nieuwe boulevard voor de ontwikkeling van Hommerson. Ook is een verplaatsing 
noodzakelijk van de aanwezige strandhuisjes, terrassen en ligplaatsen richting de zee. Hiertoe is een 
oppervlak van ongeveer 2465 m2 nodig.  
 

2.3 Aanpalende ontwikkelingen 

Gemeente Den Haag heeft het voornemen om, in het kader van het project 'De Kust Gezond', 27 
deelprojecten te definiëren waar de komende jaren een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte wordt 
gegeven. Zie ook onderstaand figuur 2-4.  
 

 
Figuur 2-4. Plangebied kwaliteitsimpuls Scheveningen Bad. 

 
De kwaliteitsimpuls wordt voornamelijk in de openbare ruimte gerealiseerd en hierbij kan gedacht 
worden aan: 
 

- Het uniformeren van bestrating/wegindelingen; 
- Bevorderen doorstroming verkeer; 
- Toename groen (door lage perken of planten/zoutbestendige bomen/palmen). 

 
De daadwerkelijke plannen per deelgebied moeten nog opgesteld worden. Het is echter zeker dat de 
plannen voor de uitbreiding van Vastgoed Hommerson en de daarvoor benodigde herontwikkeling van 
de strand(boulevard) geen onderdeel uitmaakt van deze plannen. Het staat om die reden ook los van 
de\w plannen en valt buiten de scope van het plangebied. Wel is ten behoeve van deze quickscan 
gebruik gemaakt van de veldgegevens van het rapport van ATKB (kenmerk 20150625/rap01; reeds in 
bezit bij gemeente Den Haag).  
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3 AANWEZIGHEID BESCHERMDE SOORTEN 

3.1 Methode 

De quickscan is uitgevoerd door middel van een literatuur- en veldonderzoek. Het literatuuronderzoek 
heeft tot doel om een beeld te krijgen van aanwezige beschermde soorten (broedvogels en soorten uit 
tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet) in de omgeving, zodat de kans op voorkomen in het 
plangebied kan worden geschat. Tabel 1-soorten worden (zoals reeds vermeld in paragraaf 1.3) 
buiten beschouwing gelaten.  
 
Voor het literatuuronderzoek maakt de ecoloog gebruik van de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF). De NDFF is de meest complete databank in Nederland met verspreidingsinformatie van flora 
en fauna, deze is echter niet volledig. Daarom wordt ook gebruik gemaakt van informatie uit overige 
beschikbare vakliteratuur (zie bijlage 1).  
 
Tijdens het veldbezoek is gekeken naar de geschiktheid van het plangebied als leefgebied voor 
diverse beschermde soorten. Op 9 juni 2016 is daarom het veldbezoek gebracht aan het plangebied. 
Hierbij is gekeken naar de aanwezigheid van beschermde soorten en sporen, zoals uitwerpselen, 
pootafdrukken en aanwezige (oude) nesten. Tijdens het veldbezoek is ook de directe omgeving 
meegenomen, zoals een stukje zeereep ten noorden van het plangebied en de appartementen en het 
hotel ten oosten van Zeekant.  
 
De quickscan is uitgevoerd door een ervaren ecoloog van ATKB. De ecoloog voldoet aan de definitie 
die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) hanteert van een ter zake kundige voor het 
opstellen van toetsingen aan de Flora- en Faunawet. Daarnaast is ATKB aangesloten bij het Netwerk 
Groene Bureaus (NGB). 
 

3.2 Koppeling met Wet natuurbescherming 

In deze rapportage is een koppeling gemaakt met de soorten, die in de Wet natuurbescherming als 
beschermd worden opgenomen. Dit houdt in dat alle te beschermde soorten zijn beschouwd, zowel 
van de huidige Flora- en faunawet als de Wet natuurbescherming. Dit is terug te zien in bijlage 1. Hier 
is duidelijk aangegeven welke soorten onder de Wet natuurbescherming gaan vallen als soorten die 
vanaf 1 januari 2017 niet meer beschermd zijn. In deze rapportage is geen overzicht opgenomen van 
de beschermde soorten onder de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming.  
 

3.3 Resultaten literatuuronderzoek 

3.3.1 Inleiding 

Voor het literatuuronderzoek is Scheveningen (waarbinnen het plangebied valt) als zoekgebied 
gebruikt. De (via internet en literatuur) vergaarde broninformatie is aangevuld met mogelijke 
aanwezige soorten op basis van gebiedskennis (expert judgement).  

3.3.2 Resultaten 

De resultaten van het literatuuronderzoek zijn vermeld in bijlage 1 (tweede kolom). Raadpleging van 
deze tabel toont dat verspreidingsgegevens/mogelijk geschikt leefgebied in de omgeving van het 
plangebied aanwezig zijn van de soort(groep)en vleermuizen, (jaarrond) beschermde broedvogels, 
vlinders, reptielen en planten.  
  
Het plangebied is gezien het grotendeels verharde terrein en de afwezigheid van sloten, oevers, 
bossen, ruigten en opgaande beplanting, ongeschikt voor boombewonende broedvogels en 
boombewonende vleermuizen, libellen, vissen, amfibieën, grondgebonden zoogdieren en overige 
ongewervelden. De verblijfplaatsen van deze soortgroepen worden daarom verder niet behandeld in 
deze rapportage.  
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3.4 Resultaten veldbezoek 

3.4.1 Inleiding 

De resultaten van de quickscan zijn samengevat in bijlage 1. Voor de resultaten is een splitsing 
gemaakt in waarnemingen en de beoordeling van de geschiktheid als groeiplaats (flora) en als 
leefomgeving (fauna).  

3.4.2 Waarnemingen veldbezoek  

De volgende waarnemingen van beschermde soorten zijn gedaan:  
 

 Huismus: de soort is met meerdere exemplaren in het plangebied aangetroffen, ter hoogte 
van een fietsenstalling en in een taxushaag (allebei langs de Zeekant; zie figuur 3-1). Deze 
vogels bleken afkomstig van een vermoedelijk grotere verblijfplaats op het dak van een hotel 
langs de Zeekant (zie ook figuur 3-1). Er zijn geen nesten of sporen daarvan aangetroffen in 
het plangebied.  

 Kauw en kleine mantelmeeuw: het betreft losse waarnemingen van foeragerende en rustende 
exemplaren. Nesten of sporen zijn echter niet aangetroffen.  

 
In 2015 is de huismus tijdens een veldbezoek foeragerend waargenomen, ter hoogte van de 
strandtenten.  

3.4.3 Geschiktheid 

Tijdens de biotoopbeoordeling tijdens de quickscan zijn de volgende bevindingen gedaan:  
 

 Het plangebied is geschikt voor de huismus als schuilgelegenheid (taxushaag) en 
foerageergebied (strandboulevard en strandtenten). Net buiten het plangebied is een 
vermoedelijk grote verblijfplaats (veel mussen gehoord op de daken) aanwezig van de soort 
onder de dakpannen van een hotel langs de Zeekant (zie figuur 3-1).  

 De bebouwing langs de Strandweg is mogelijk geschikt als (zomer)verblijfplaats voor solitaire 
of kleine groepen vleermuizen, zoals gewone dwergvleermuis. Dit komt omdat een aantal 
openingen tussen betonnen elementen en beplating aanwezig is, wat een verblijfsruimte biedt 
voor vleermuizen (zie ook figuur 3-2). Deze zijn deels beschut tegen de wind. Ook gebruiken 
de vleermuizen mogelijk de gebouwen als oriëntatiebaken en voor de beschutting tijdens het 
in- en uitvliegen.  

 De bebouwing langs de Strandweg en de strandtenten zijn mogelijk plaatselijk in gebruik als 
nestgelegenheid door algemene en tijdens het broedseizoen beschermde broedvogels, zoals 
duiven.  

 De zeereep* op de noordelijke grens van het plangebied is geschikt als groeiplaats voor de 
blauwe zeedistel en als verblijfplaats voor zandhagedis. Hoewel de soort niet is aangetroffen, 
is de aanwezige vegetatie geschikt voor vestiging van blauwe zeedistel. Blauwe zeedistel 
komt hoofdzakelijk voor in de zeereep in de duinen. De zandhagedis vindt in dit deel de 
benodigde afwisseling in open en dichte vegetatie en is daarom een geschikt leefgebied.  

 
In 2015 zijn de volgende bevindingen gedaan: achter de strandtenten in het noordelijke puntje is 
mogelijk geschikt groeihabitat aanwezig voor de blauwe zeedistel. Rondom strandtenten foerageren 
veel huismussen. Verder kunnen zandhagedissen rondom de strandtenten aanwezig zijn vanuit de 
omliggende duinen (buiten plangebied), hoofdzakelijk in het noordelijk deel van het plangebied.  
 
* De blauwe zeedistel is een beschermde soort onder de Flora- en faunawet. Vanaf 1 januari 2017 komt de bescherming van 
deze soort echter te vervallen.  
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Figuur 3-1. Het strandhotel is vermoedelijk een verblijfplaats voor huismus (nesten onder pannen). Dit is 
echter buiten het plangebied. Rechts een taxushaag die door huismussen gebruikt wordt als schuilgebied 
langs de Zeekant.  
 

  
Figuur 3-2. De gebouwen langs de Strandweg zijn deels geschikt als (zomer) verblijf voor solitaire of 
kleine groepen vleermuizen. Op de foto’s zijn openingen tussen betonelementen te zien, evenals een 
scheur in aanwezige beplating.  

3.4.4 Ongeschiktheid 

Het plangebied is of ongeschikt als groeiplaats/verblijfplaats voor:  
 

 Overige flora: het plangebied is grotendeels verhard en staat onder invloed van de zilte 
zeewind, alleen algemene tredplanten zijn aanwezig tussen de voegen van straatstenen. De 
enige aanwezige vegetatie is een gazon. Dit is ongeschikt als groeiplaats voor beschermde 
flora. 

 Alle jaarrond beschermde broedvogels: de gebouwen hebben geen scheef dak en pannen 
ontbreken (ongeschikt voor gierzwaluw en huismus), de strandtenten bestaan uit enkellaags 
beplating en hier zijn geen mogelijkheden aanwezig om tot broeden te komen. Daarnaast is 
het gehele plangebied constant verstoord, doordat het dak van de bebouwing langs de 
Strandweg grenst aan het straatniveau van de Zeekant. Daarnaast is de boulevard constant 
druk door de aanwezigheid van mensen.  

 Vleermuizen: het plangebied is ongeschikt als kraamverblijf (te weinig geschikte kruipruimtes 
en de zeewind heeft naar verwachting teveel invloed om de aanwezige ruimten een constant 
microklimaat te bieden dat geschikt is voor kraamverblijven). Daarnaast is het plangebied door 
het ontbreken van opgaande vegetatie ongeschikt als vliegroute. Het gebruik als essentieel 
foerageergebied is ook onwaarschijnlijk, door de invloed van de zeewind in het plangebied 
(weinig beschutting aanwezig).  

 Vlinders: het plangebied is ongeschikt voor duinparelmoervlinder**, vanwege het ontbreken 
van viooltjes als waardplant in en nabij het plangebied.  

 
** De duinparelmoervlinder is een soort die in de huidige Flora- en faunawet nog niet is beschermd, echter wel in de Wet 
natuurbescherming die vanaf 1 januari 2017 ingaat.  
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4 BEKNOPTE EFFECTENANALYSE EN MAATREGELEN 

4.1 Inleiding 

In bijlage 1 is een overzicht weergegeven van beschermde soorten die mogelijk hun groeiplaats of 
leefgebied hebben in het plangebied. Het gaat om de soortgroepen flora (blauwe zeedistel), 
broedvogels (huismus), vleermuizen (alleen gebouwbewonend) en reptielen (zandhagedis). Deze 
soorten worden meegenomen in de beknopte effectenanalyse in paragraaf 4.2. Het is uit te sluiten dat 
andere beschermde soorten aanwezig kunnen zijn in en in de omgeving van het plangebied.  
 

4.2 Flora en reptielen 

De blauwe zeedistel en zandhagedis komen mogelijk voor op de grens van het plangebied met het 
aangrenzend duingebied (Meijendel), zie ook figuur 4-1. Indien de werkzaamheden in de begroeide 
zeereep plaatsvinden, verdwijnen mogelijk groeiplaatsen van blauwe zeedistel en verblijven van de 
zandhagedis. Dit leidt in een worst-case scenario tot een overtreding van artikel 8 (wegnemen 
groeiplaats blauwe zeedistel) en 11 (wegnemen en verstoren van een verblijf van zandhagedis).  
 

 
Figuur 4-1. Op de noordgrens van het plangebied is geschikt leefgebied aanwezig voor zandhagedis, 
evenals geschikte groeiplaatsen voor blauwe zeedistel.  

 
Indien in de zeereep wordt gewerkt, is het van belang eerst vervolgonderzoek naar beide soorten uit 
te voeren om uit te sluiten dat er beschermde soorten aanwezig zijn. Als blijkt dat de zeedistel in het 
werkgebied aanwezig is, dienen deze te worden verplaatst binnen het plangebied of naar een plaats 
zo dicht mogelijk bij het plangebied (ergens in de zeereep). Een ontheffing is niet noodzakelijk, dit 
werk kan worden uitgevoerd met behulp van een goedgekeurde gedragscode. Als verplaatsing binnen 
het plangebied niet mogelijk is, dan is een ontheffing op de Flora- en faunawet noodzakelijk. Dit geldt 
alleen indien de werkzaamheden voor 1 januari 2017 worden uitgevoerd. Na 1 januari 2017 is de soort 
niet meer beschermd.  
 
Voor de zandhagedis dient bij aanwezigheid van verblijfplaatsen een ontheffing te worden 
aangevraagd, zowel onder de huidige Flora- en faunawet als in de Wet natuurbescherming. Ook 
dienen mitigerende en mogelijk compenserende maatregelen te worden uitgevoerd (welke dat zijn is 
nog niet bekend).  
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4.3 Broedvogels  

4.3.1 Categorieën 

Het ministerie van EZ onderscheidt drie categorieën van broedvogels, namelijk jaarrond beschermde 
broedvogels, niet-jaarrond beschermde broedvogels, maar wel inventarisatie gewenst, en tijdens het 
broedseizoen beschermde broedvogels. In onderstaande paragrafen worden de effecten van het 
planvoornemen per categorie besproken.  

4.3.2 Jaarrond beschermd categorie 1 t/m 4 

De nesten van vogelsoorten binnen categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd. Dit geldt ook voor de 
directe omgeving die nodig is om de jongen succesvol groot te brengen (rust- en foerageergebied). Uit 
het literatuur- en veldonderzoek blijkt dat het plangebied geschikt is als foerageer- en schuilgebied 
voor de huismus. Nesten zijn echter niet aanwezig.  
 
De voorgenomen sloop en herontwikkeling heeft mogelijk tot gevolg dat het foerageer- en 
schuilgebied (tijdelijk) wordt aangetast en verdwijnen. Hoewel uiteindelijk de zone met boulevard en 
strandtenten opschuift richting zee en in de toekomst weer geschikt leefgebied beschikbaar komt voor 
de soort, is het niet uit te sluiten dat deze tijdelijk achteruitgaat in functionaliteit. Dit betekent dat de 
Flora- en faunawet wordt overtreden als de sloop/hervorming plaatsvindt (overtreding van artikel 11, 
wegnemen en verstoren van foerageer- en schuilgebied). Het is van belang om eerst nader onderzoek 
uit te voeren naar het gebruik van het plangebied door de huismus om te beoordelen hoe relevant het 
is voor de soort.  
 
Het is overigens goed mogelijk om de ecologische functionaliteit van het plangebied in ruimte en tijd te 
behouden door vooraf te voorzien in alternatief leefgebied. Hierbij kan worden gedacht aan nieuwe en 
groenblijvende beplanting in de directe omgeving van het strandhotel. Indien dit niet mogelijk is, dient 
mogelijk een ontheffing te worden aangevraagd, zowel conform de huidige wet als de toekomstige 
Wet natuurbescherming.  

4.3.3 Niet jaarrond beschermd categorie 5 

Niet jaarrond beschermde broedvogels betreffen broedvogels die in principe niet jaarrond beschermd 
zijn, maar waarvan het ministerie van EZ wel een inventarisatie verlangt en waarvan de soorten 
jaarrond beschermd zijn als de ecologische omstandigheden dit rechtvaardigen (categorie 5). Deze 
zijn echter niet aanwezig met nesten in het plangebied.  

4.3.4 Tijdens broedseizoen beschermd 

In de bebouwing langs de Strandweg en bij strandtenten kunnen (incidenteel) algemene broedvogels 
tot broeden komen. Soorten als stadsduif en Turkse tortel zijn weinig kieskeurig in de keuze van de 
locatie van een nest. Er is dan een directe overlap met het werkgebied. Zonder voldoende voorzorg 
kunnen nesten worden verstoord (overtreding artikel 11 Flora- en Faunawet). Voor broedvogels zijn 
de volgende maatregelen nodig om een overtreding te voorkomen:  
 

- Vogels kunnen gedurende het gehele jaar tot broeden komen. Het is daarom zaak om hier 
voorafgaand aan het werk rekening mee te houden. De kans op een broedgeval is het grootst 
in de periode maart t/m juli (dit wordt wel gezien als het reguliere broedseizoen). Het is mede 
afhankelijk van weersomstandigheden of ook voor maart of na augustus wordt gebroed door 
vogels.  

- Een controle op nesten van broedvogels is voorafgaand aan de werkzaamheden noodzakelijk. 
Indien een broedgeval is vastgesteld, dient een verstoringsvrije zone te worden aangehouden, 
waarbinnen gedurende de periode van broeden niet wordt gewerkt. De breedte van deze zone 
dient door een ter zake kundige te worden bepaald.  

- Het kan noodzakelijk zijn om, gedurende de werkzaamheden, periodiek controles uit te voeren 
op broedgevallen van vogels in plaats van een éénmalige controle. Dit is vooral van 
toepassing als langdurig werkzaamheden in het reguliere broedseizoen worden uitgevoerd.  
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Het is nog onduidelijk hoe de bescherming van tijdens het broedseizoen beschermde vogels wordt 
vormgegeven onder de nieuwe wet Natuurbescherming. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat 
de bescherming op dezelfde manier wordt geregeld als binnen de huidige Flora- en faunawet. Het is 
daarom de inschatting dat ook met de Wet natuurbescherming de bovenstaande voorzorgs-
maatregelen noodzakelijk zijn.  
 

4.4 Vleermuizen 

Vleermuizen maken gebruik van kraam-, zomer-, paar- en winterverblijven en wisselen regelmatig van 
verblijfplaats. Afhankelijk van de soort en de tijd van het jaar verblijven ze in bomen, gebouwen, 
bruggen, bunkers etc. Daarnaast maken vleermuizen gebruik van lijnvormige elementen als vlieg- 
en/of foerageerroute. Lijnvormige elementen zijn onder andere aaneengesloten bomenrijen en 
watergangen. Het plangebied is echter mogelijk alleen geschikt als (zomer)verblijven van een solitaire 
of kleine groepen vleermuizen.  
 
Door de voorgenomen sloop van het gebouw zijn negatieve effecten op verblijfplaatsen van 
vleermuizen niet uitgesloten. Tussen de betonelementen en scheuren in de beplating kunnen 
vleermuizen hun verblijfplaats hebben, zoals gewone dwergvleermuis. Als gevolg van de 
sloopwerkzaamheden treedt er mogelijk verstoring van vleermuizen en vernietiging van 
verblijfplaatsen op, waardoor een overtreding van artikel 11 plaatsvindt. Om vast te stellen of 
verblijfplaatsen aanwezig zijn in de bebouwing, is een nader onderzoek naar vleermuizen nodig. Voor 
vleermuizen dient bij de aanwezigheid een ontheffing te worden aangevraagd, zowel conform de 
huidige Flora- en faunawet als de Wet natuurbescherming.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Aanwezige beschermde flora en fauna  
De volgende beschermde soorten flora en fauna (broedvogels en soorten uit tabel 2 en 3 van de 
Flora- en faunawet) maken (mogelijk) gebruik van de planlocatie: huismus, tijdens het broedseizoen 
beschermde vogels (zoals duiven), gebouw bewonende vleermuizen, blauwe zeedistel en de 
zandhagedis. De laatste twee soorten komen mogelijk alleen voor op de grens met het duingebied 
van Meijendel (niet in het overige deel van het plangebied).  
 
Effecten werkzaamheden 
Dit zijn globaal de effecten van de voorgenomen werkzaamheden op beschermde soorten, die 
(mogelijk) gebruik maken van de planlocatie als groeiplaats of als leefgebied:  
 

- Aantasting van de functionaliteit van het plangebied als foerageer- en schuilgelegenheid voor 
de huismus (overtreding artikel 11; verstoring en wegnemen leefgebied). Nesten zijn afwezig.  

- Aantasting van de functionaliteit van het plangebied als verblijfplaats voor vleermuizen 
(overtreding artikel 11; verstoring en wegnemen verblijven). Kraamverblijven en essentiële 
vliegroutes en foerageergebieden zijn met zekerheid niet aanwezig.  

- Aantasting van de functionaliteit van de zeereep op de grens van het plangebied met 
Meijendel als groeiplaats voor blauwe zeedistel en verblijf voor zandhagedis (overtreding 8, 
wegnemen groeiplaats en overtreding artikel 11; verstoring en wegnemen verblijven). Voor 
blauwe zeedistel zijn de effecten niet van toepassing as de werkzaamheden na 1 januari 2017 
worden uitgevoerd. De effecten zijn ook niet van toepassing als niet in de zeereep wordt 
gewerkt. 

- Verstoring van tijdens het broedseizoen broedende vogels. De overtreding van de wet wordt 
voorkomen met in achtneming van algemene maatregelen (zie onder maatregelen).  

 
Aanvullend onderzoek 
Aanvullend onderzoek naar vleermuizen (gebruik van de bebouwing als zomerverblijf door 
vleermuizen) is noodzakelijk, evenals naar het gebruik van het plangebied als foerageer- en 
schuilgelegenheid door de huismus. Aanvullend ecologisch onderzoek naar de zandhagedis (en 
blauwe zeedistel) is nodig als in de zeereep wordt gewerkt in de overgang naar het duingebied.  
 
Maatregelen 
De volgende maatregelen zijn nodig om te voldoen aan de wet- en regelgeving:  
 

- Het huismusvriendelijk inrichten van het plangebied, gericht op de vorming van voldoende 
foerageer- en schuilgelegenheden voor de soort; 

- Voorkomen verstoring broedende vogels (zie paragraaf 4.3.4);  
- Tijdens de sloop van gebouwen rekening houden met de aanwezigheid van vleermuizen (dit 

moet nog blijken uit het vervolgonderzoek). Mitigerende maatregelen, zoals de sloop buiten de 
kwetsbare periode, zijn mogelijk noodzakelijk.  

 
Ontheffingsplicht 
Het is op dit moment nog niet duidelijk of het noodzakelijk om voor de voorgenomen werkzaamheden 
een ontheffing van de Flora- en faunawet aan te vragen. Dit dient nog te blijken uit het aanvullend 
ecologisch onderzoek.  
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BIJLAGE 1 



SOORTEN UIT LITERATUURONDERZOEK/VELDBEZOEK,OVERLAP, EFFECTEN EN MAATREGELEN 
Soortgroep Mogelijk aanwezige 

soorten op grond 
van verspreiding en 
expert-judgement 

Toelichting 
(Bron) 
 

Aangetroffen 
tijdens 
veldbezoek 

Geschiktheid terrein overlap met 
ingreep? 

effecten maatregelen? ontheffing 
Ffwet 
nodig? 

Flora Blauwe zeedistel*  Expert 
judgement 

Geen soorten 
aangetroffen 

Stuk zeereep geschikt voor 
blauwe zeedistel (meest 
noordelijk deel) 

Mogelijk* Verwijderen* 
groeiplaats  

Ja, verplaatsen blauwe 
zeedistel uit zeereep*. 

Werken met 
gedragscode*. 

Broedvogels jaarrond 
beschermd (cat. 1 t/m 4) 

Huismus  ATKB Huismus Plaatselijk geschikt als schuil-  
en foerageer gebied. 
Bebouwing ongeschikt als 
verblijfplaats vanwege 
ontbreken van voldoende grote 
holle ruimten en dakpannen. 

Mogelijk Verwijderen 
van rust- en 
foerageer-
gebied  

Ja, behoud taxushaag 
of aanleg nieuwe 
beplanting bij hotel. 

Nee, zolang 
voldoende 
beplanting 
aanwezig 
blijft.   

Broedvogels niet jaarrond 
inventarisatie gewenst  
beschermd (cat. 5) 

Zwarte kraai, zwarte 
roodstaart, spreeuw, 
tapuit.  

 NDFF Geen soorten 
aangetroffen 

Geen geschikt broedbiotoop 
vanwege ontbreken bomen en 
voldoende grote holle ruimten 
aan buitengevel.  

Nee Nee Nee Nee 

Broedvogels (tijdens 
broedseizoen beschermd) 

Losse waarnemingen, 
zoals van Bergeend, 
bonte strandloper, fuut, 
graspieper, grote gele 
kwikstaart,  grote 
mantelmeeuw,  kauw, 
kok- en zilvermeeuw. 

 NDFF Kauw, kleine 
mantelmeeuw  (geen 
nesten) 

Nagenoeg geen geschikt 
broedbiotoop aanwezig 
vanwege ontbreken bomen en 
grote holle ruimten aan 
buitengevel. Enkele soorten als 
duiven zijn echter nooit uit te 
sluiten als broedvogel.  

Mogelijk Verstoring 
nesten 

Verstoring voorkomen Nee 

Zoogdieren (vleermuizen) Gewone en ruige 
dwergvleermuis. 

 Expert 
judgement 

Geen soorten 
aangetroffen 

Bebouwing mogelijk geschikt als 
verblijfplaats door aanwezigheid 
van scheuren en mogelijkheden 
om weg te kruipen.  Het is niet 
geschikt als kraamverblijf. 

Mogelijk Verwijderen 
verblijfplaats 

Vervolgonderzoek naar 
vleermuizen doen.  
Mogelijk meer 
maatregelen na afloop 
van dit onderzoek. 

Mogelijk 

Zoogdieren 
(grondgebonden) 

Bruinvis   NDFF - Ondiepe delen van de zee zijn 
ongeschikt. 

Nee Nee Nee Nee 

Amfibieën en reptielen 
 

Zandhagedis  ATKB Geen soorten 
aangetroffen 

Zeereep geschikt voor 
zandhagedis (meest noordelijk 
deel). 

Mogelijk Verwijderen 
van verblijven 

Vervolgonderzoek naar 
zandhagedis doen.  
Mogelijk meer 
maatregelen na afloop 
van dit onderzoek. 

 Nee 

Vissen  -  - -  - - - - - 

Vlinders, libellen en overige 
ongewervelden 

 Duinparelmoervlinder**  NDFF Geen soorten 
aangetroffen 

Zeereep ongeschikt door 
ontbreken viooltjes in zeereep. 

 Nee Nee Nee Nee 

* Blauwe zeedistel is in de huidige wet nog als beschermde soort opgenomen. In de wet Natuurbescherming, dat vanaf begin januari 2017 van kracht wordt, is de soort echter niet meer beschermd.  
** Duinparelmoervlinder is in de huidige wet nog niet beschermd. In de wet Natuurbescherming, dat vanaf begin januari 2017 van kracht wordt, is de soort echter wel beschermd. 

 


