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Verwerkingstabel opmerkingen activiteitenplan conceptversie 9 maart 2020 

15 oktober 2020 

 
Onderstaande tabel omvat een reactie op brief provincie Limburg van 1 juli 2020 (DOC- 61938, zaaknummer 

2020-202066; voor de beantwoording wordt de nummering van de brief aangehouden. Deze tabel omvat de 

wijze waarop met de vraag is omgegaan. 

 

Nr Wijze van verwerking 

 Activiteitenplan 

1 Ja, doen we op 15 okt. 

2 Figuur 2.2. is beschrijving voornemen. 

In effectbeoordeling wordt specifieker ingegaan op effecten van licht, geluid, verkeersbewegingen (in 

de vorm van verstoring door licht, geluid en beweging)  

3 Is aangepast 

4 Nieuwe informatie m.b.t. het realiseren van de compensatie is opgenomen in het compensatieplan. 

De planning is sterk afhankelijk van VDL-Nedcar wat betreft het aantrekken van een nieuwe klant.  

5 Toegevoegd zijn het plaatsen van oudere bomen en het beheer- en inrichtingsplan in het 

compensatieplan. Toegevoegd is een alternatief beheer waarmee eerder holten, kieren en gaten in 

bomen ontstaan. Voorzieningen worden tijdig geplaatst en zijn functioneel na de aanleg van de 

groenvoorzieningen. Kwalitatief bevorderende maatregelen zijn geadviseerd door de 

Zoogdiervereniging en verwerkt in het compensatieplan (dienen mogelijk nog aangevuld te worden 

n.a.v. de notities). Ingrepen in 2020 zijn hooguit de start van aanplanten en realiseren 

compensatiegebied. Voor deze opmerking verwijzen we naar het compensatieplan. 

6 Deze was opgenomen in geval van onverhoopte slachtoffers, maar we kunnen doden voorkomen 

door vóór ei-afzet de kamperfoelie ongeschikt te maken (te verwijderen in zuidelijke deel). 

Noordelijke deel bevat de meeste kamperfoelie. 

7 Antwoord is opgenomen in afzonderlijke notitie. Deze wordt als bijlage bij het stuk toegevoegd.  

8 Wordt gedaan door de Zoogdiervereniging. Notities Zoogdiervereninging zijn afzonderlijk als bijlagen 

toegestuurd. 

9 (dit is verwijzing naar bijlag 2 in de NT), Aangepast 

 Natuurtoets en natuuronderzoeken 

10 - 

11 Er was een toelichting (in de inleiding) meegestuurd voor het open van dat bijlagenrapport. 

Zip-bestand met alle losse rapporten wordt ook toegestuurd 

 Alle soorten 

12 NDFF is een veel groter gebied meegenomen. En door het aanvullende onderzoek weten we wat er in 

het plangebied voorkomt. Rest is dan op grotere afstand. 

Aangepast is de tabel op basis van de BMP 2020. 

Toegevoegd: “Voor de bureaustudie is een gebied beoordeeld dat vele malen groter is dan het 

plangebied (cirkel van 2,5 kilometer). Om deze reden komen ook veel soorten naar voren welke een 

leefgebied hebben in biotopen welke niet in het plangebied voorkomen. Soorten als slobeend en 

zeearend worden in de omgeving wel waargenomen, maar hebben geen leefgebied in het plangebied. 

Andere soorten, zoals de draaihals, is zeer zeldzaam en wordt mogelijk enkel op doortrek 

waargenomen.” 

13 In tabelvorm 

 Ter info: Vogels: Toegevoegd door nieuwe resultaten is een beoordeling op meer Rode Lijst soorten: 

kneu, koekoek, nachtegaal, spotvogel, Torenvalk 

 Ter info: Vleermuizen: per soort is een toelichting gegeven tekstueel met de benodigde afbeeldingen.  

14 Veel informatie is toegevoegd aan de natuurtoets. De definitieve stukken van externe partijen 

ontvangen we hopelijk spoedig. Alle betrokken partijen geven aan dat de 15e (oktober) hun 

documenten definitief zijn. De resultaten zijn bekend en uiteengezet in de natuurtoets. Informatie 

kan nog veranderen door misinterpretatie of n.a.v. de notities door de Zoogdiervereniging.  

15 Essentieel foerageergebied is aangetroffen en aannemelijk door het vliegen in het Sterrenbos en bij 

de Geleenbeek. Dit is zodoende opgenomen. Geen verblijfplaatsen.  
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Nr Wijze van verwerking 

16 Dit gebeurt door de zoogdiervereniging. Alle ontwikkelingen worden meegenomen bij de beoordeling 

van de staat van instandhouding. 

17 “Vleermuizenlanen” zijn ingetekend in het nieuwe landschapsplan en tevens in het compensatieplan. 

Er is rekening gehouden met verbindende boomstructuren en langs de Holtummerweg wordt een 

nieuwe laan gerealiseerd (deze leent zich daar inderdaad voor). Helaas is dit niet overal mogelijk door 

landeigendom en het raakvlak met de doorkijk vanuit cultuurhistorie. Daar waar mogelijk zijn 

verbindende lanen gerealiseerd. Zie landschapskaart in compensatieplan.  

18 Batcondo wordt niet aangelegd op advies van de Zoogdiervereniging (laat het ons weten als dit tegen 

de wens van de provincie in gaat, dan kunnen we dit nog afstemmen. 7 oktober was een overleg 

ingepland met de Zoogdiervereniging). Geconcludeerd is dat het uiteraard een mooi voornemen is, 

maar er kan beter geïnvesteerd worden in een variatie van vleermuiskasten welke aantoonbaar 

effectief zijn.  

Voor de dassenburcht is een locatie aan de rand van het Sterrenbos uitgewerkt.  

 Vogels 

19 Broedvogelkartering is aangevuld. In dit onderzoek is onder meer de bosuil gevolgd en zijn 

waarnemingen gedaan van de grote gele kwikstaart. De middelste bonte specht (MBS) is tweemaal 

gehoord met een territoriale roep in de noordzijde Sterrenbos. De MBS is niet waargenomen in het 

populierenbos en de overzijde van de N276. Het onderzoek is toegevoegd in de bijlages.  

20 Is beschreven, in bomen resterende sterrenbos en er zijn veel bomen in omgeving waar ze terecht 

kunnen. Daarnaast is in 2020 geen nestactiviteit in het Sterrenbos waargenomen, wel volop bij 

kasteel Wolfrath.  

 Bos 

21 Berekeningen te realiseren natuur beschikbaar avond 30-9-2020. In compensatieplan verwerkt 

22 Berekeningen te realiseren natuur beschikbaar avond 30-9-2020. In compensatieplan verwerkt 

 Das 

23 Is uitgevoerd, bevindingen zijn gerapporteerd 

24 Officieel is vanuit Artikel 3.10, onderdeel A enkel de verblijfplaats beschermd. Wel zijn we altijd van 

mening bij ontheffingsaanvragen dat het leefgebied dat benodigd is om de verblijfplaats in stand te 

houden bij deze bescherming hoort. In de natuurtoets is daarom bij de verbodsbepalingen ook 

toegevoegd dat het bijbehorende leefgebied om de verblijfplaats te laten functioneren ook 

beschermd is. Door de veranderingen vanuit het voornemen is er zeker sprake van aantasting op 

leefgebied.  

25 In het compensatieplan, daar is figuur opgenomen wat er precies met compensatie trailer yard 

gebeurt (meeste blijft behouden). 

26 Voor das betrekken we de ontheffing, beschrijving wordt opgezet conform beschrijving van de 

vleermuizen door de zoogdiervereniging. 

27 We hebben RVO-documenten gebruikt. Het principe van het ontwerp is gebaseerd op het protocol 

van Das en Boom. Plan voor mitigatie is opgezet door een ervaren dassendeskundige, deze graag 

beoordelen.  

 Kleine ijsvogelvlinder 

28 Zie Mitigatie- en compensatieplan/activiteitenplan. Is aangepast.  

 Overige soorten 

29 Damhert is zeer beperkt aanwezig, dat is als volgt toegevoegd:  

Het damhert is gedurende de nader onderzoeken, en met name in het cameraonderzoek naar de das, 

niet waargenomen in het Sterrenbos. Bekende waarnemingen (drie waarnemingen in de afgelopen 5 

jaar in een omtrek van circa 5 kilometer om het plangebied) komen vanuit het bosgebied ten oosten 

van de N276 en steken de weg mogelijk niet over. Er is sprake van mogelijke zwervende dieren of een 

zeer klein populatie in de directe omgeving. 

 

30 De periode overlapt grotendeels met de broedvogels alsook de vleermuizen. De werkzaamheden 

worden uitgevoerd buiten de kwetsbare periode van de steenmarter. Na bouwrijp maken zal de 

steenmarter zich (net als bij broedvogels) niet meer vestigen in het werkgebied gedurende de 

aansluitende kwetsbare periode.  
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Nr Wijze van verwerking 

31 Het voorkomen van de soort staat in de natuurtoets. Er wordt geen verbodsbepaling overtreden, 

maar vooruitlopend op een mogelijke vestiging in het plangebied is de soort opgenomen in het 

activiteitenplan. De motivatie hierachter is opgenomen in de natuurtoets.  

 Mitigatie- en compensatieplan 

32 Wordt geleverd 

33 Nieuwe infra is geen onderdeel van Wnb-ontheffingaanvraag dus niet meegenomen in het 

activiteitenplan. Is wel beschouwd in het Mitigatie- en compensatieplan.  

34 Staat in planning, compensatieplan alsook de beoordeling van het compensatieplan door de 

Zoogdiervereniging. In het beheer- en inrichtingsplan (onderdeel van compensatieplan) is een 

volledige inrichting gegeven gebaseerd op o.a. ontwikkeltijden (nieuw stuk, nog niet door 

provincie/bevoegd gezag gezien).  

35 Staat in hfst 5.4 van het compensatieplan en 8.2 van activiteitenplan. Hier is rekening gehouden met 

het hele gebied en functies.  

 


