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1. Inleiding  

1.1.  Aanleiding en doel voortoets 

Op de locatie Walhoeve, gelegen tussen de Ossendrechtseweg en de Monseigneur Poelstraat in 

Hoogerheide, gemeente Woensdrecht zullen 25 woningen worden gerealiseerd. Op een deel van deze 

gronden staat nog te slopen bebouwing. Daarnaast is hier een bestaande woning aanwezig welke 

behouden blijft. De rest van deze gronden is momenteel groen ingericht met graslanden en opgaande 

begroeiing. Gezien de ligging op relatief korte afstand van het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied 

Brabantse Wal zijn significante effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling niet op voorhand uit te 

sluiten. Derhalve is minimaal een voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming vereist. Op basis 

van deze aangevulde voortoets moet worden beoordeeld of nader onderzoek vereist is, in de vorm van 

een passende beoordeling en daarmee een planMER. In deze voortoets worden niet de effecten op 

beschermde soorten en het Natuurnetwerk Nederland beschreven. 

 

1.2. Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het juridisch kader van deze voortoets (de Wet natuurbescherming) uiteengezet. In 

hoofdstuk 3 worden het nabijgelegen Natura 2000-gebied kort beschreven. In hoofdstuk 4 worden 

vervolgens de mogelijke effecten van de beoogde ontwikkeling op Natura 2000 beschreven.  

 

Figuur 1.1  Ligging plangebied (rood) ten opzichte van Natura 2000 (geel) 

 



Figuur 1.2 Beoogde inrichting 

 



  

2. Wet natuurbescherming   

 

 

 

2.1. Natura 2000 

Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebieden in heel Europa die worden beschermd op grond 

van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke 

diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit te behouden. 

Voor Nederland gaat het om ruim 160 gebieden. Alle Natura 2000-gebieden liggen binnen het Nationaal 

Natuurnetwerk. In het aanwijzingsbesluit staat welke doelen Nederland nastreeft voor een bepaald 

gebied, bijvoorbeeld welke planten en dieren bescherming verdienen. Vervolgens komt er in nauw 

overleg met betrokken partijen een beheerplan, waarin onder andere staat beschreven welke 

maatregelen nodig zijn om de doelen te behalen. 

 

Wettelijk kader 

De Wnb  

- verankert de Europese gebiedsbescherming van Natura 2000, bestaande uit Speciale 

Beschermingszones (SBZ's) op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, in de Nederlandse 

wetgeving; 

- vormt de wettelijke basis voor de aanwijzingsbesluiten met instandhoudingsdoelstellingen; 

- legt de rol van bevoegd gezag voor verlening van vergunningen meestal bij de provincies. 
 

Voor Natura 2000-gebieden gelden onder meer de volgende verplichtingen. 

- De overheid dient ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van 

soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert. Tevens mag er geen verstoring optre-

den voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen. 

- Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het ge-

bied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen 

kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het 

gebied. Bevoegde nationale instanties geven slechts toestemming voor het plan of project nadat 

zij de zekerheid hebben verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden 

aangetast. 

- Als een plan of project om dwingende reden van groot openbaar belang toch moet worden 

gerealiseerd, terwijl significant negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten, moeten alle 

nodige compenserende maatregelen worden genomen om te waarborgen dat de algehele 

samenhang van het Europees ecologisch netwerk (Natura 2000) bewaard blijft. 
 

In artikel 2.,7, eerste lid, van de Wnb is de habitattoets voor het vaststellen van een bestemmingsplan 

neergelegd. Artikel 2.7, eerste lid, van de Wnb luidt als volgt: 

 



Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een 

Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 

gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast indien is voldaan aan artikel 2.8, met 

uitzondering van het negende lid. 

 

Artikel 2.8 van de Wnb luidt als volgt: 

 

1. Voor een plan als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, of een project als bedoeld in artikel 2.7, derde 

lid, onderdeel a, maakt het bestuursorgaan, onderscheidenlijk de aanvrager van de vergunning, een 

passende beoordeling van de gevolgen voor het Natura 2000-gebied, rekening houdend met de 

instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied.  

2. In afwijking van het eerste lid hoeft geen passende beoordeling te worden gemaakt, ingeval het 

plan of het project een herhaling of voortzetting is van een ander plan, onderscheidenlijk project, of 

deel uitmaakt van een ander plan, voor zover voor dat andere plan of project een passende 

beoordeling is gemaakt en een nieuwe passende beoordeling redelijkerwijs geen nieuwe gegevens 

en inzichten kan opleveren over de significante gevolgen van dat plan of project.  

3. Het bestuursorgaan stelt het plan uitsluitend vast, en gedeputeerde staten verlenen voor het 

project, bedoeld in het eerste lid, uitsluitend een vergunning, indien uit de passende beoordeling de 

zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het 

gebied niet zal aantasten.  

4. In afwijking van het derde lid kan, ondanks het feit dat uit de passende beoordeling de vereiste 

zekerheid niet is verkregen, het plan worden vastgesteld, onderscheidenlijk de vergunning worden 

verleend, indien is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:  

a. er zijn geen alternatieve oplossingen;  

b. het plan, onderscheidenlijk het project, bedoeld in het eerste lid, is nodig om dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 

aard, en  

c. de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele 

samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.  

5. Ingeval het plan, onderscheidenlijk het project, bedoeld in het eerste lid, significante gevolgen kan 

hebben voor een prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort in een Natura 2000-

gebied, geldt, in afwijking van het vierde lid, onderdeel b, de voorwaarde dat het plan, 

onderscheidenlijk het project nodig is vanwege:  

a. argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met 

voor het milieu wezenlijk gunstige effecten, of  

b. andere dwingende redenen van openbaar belang, na advies van de Europese Commissie.  

6. Een advies van de Europese Commissie als bedoeld in het vijfde lid, onderdeel b, wordt door de 

Minister gevraagd. Het bestuursorgaan, onderscheidenlijk gedeputeerde staten doen daartoe een 

verzoek aan de Minister.  

7. Compenserende maatregelen als bedoeld in het vierde lid, onderdeel c, maken onderdeel uit van 

het plan, onderscheidenlijk de verplichting om deze maatregelen te treffen maakt onderdeel uit van 

de vergunning voor het project, bedoeld in het eerste lid. Het bestuursorgaan dat het plan vaststelt 

meldt, onderscheidenlijk gedeputeerde staten melden de compenserende maatregelen aan Onze 

Minister, die de Europese Commissie van de maatregelen op de hoogte stelt.  

8. Ingeval een compenserende maatregel voorziet in de ontwikkeling of verbetering van leefgebieden 

voor vogels, natuurlijke habitats of habitats voor soorten buiten een Natura 2000-gebied, draagt 

Onze Minister ervoor zorg dat deze leefgebieden of habitats een Natura 2000-gebied, of een 

onderdeel van een Natura 2000-gebied worden.  
 



  

Een passende beoordeling is verplicht als een plan, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 

projecten, significante gevolgen kan hebben voor de betrokken Natura 2000-gebieden.1) Voor de in-

schatting van de effecten die een plan kan hebben, moet de significantie worden beoordeeld in het licht 

van de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, die voor kwalificerende soorten en 

habitats zijn geformuleerd. Als niet op grond van objectieve gegevens op voorhand significante gevolgen 

op een Natura 2000-gebied zijn uitgesloten, moet een passende beoordeling worden gemaakt.2) In de 

passende beoordeling worden de effecten op Natura 2000-gebieden nader onderzocht. Vervolgens kan 

een bestemmingsplan slechts worden vastgesteld indien is verzekerd dat ook bij een maximale invulling 

van het plan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast. 

 

Wat is significant? 

Het begrip significant speelt een sleutelrol bij het beoordelen van de vergunbaarheid van een ingreep 

in het kader van de Wet natuurbescherming. In de factsheet nr. 25: “‘Significantie’ bij beoordeling van 

gevolgen voor Natura 2000-gebieden” geeft de Commissie voor de Milieueffectrapportage aan op 

welke wijze het begrip significantie moet worden geïnterpreteerd bij een dergelijke toetsing.  

De beoordeling of een effect al dan niet significant is, wordt benaderd vanuit de 

instandhoudingsdoelstellingen. Deze zijn vastgelegd in de aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-

gebieden. Er zijn instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen en voor soorten. 

- Voor habitattypen gaat het om behoud of uitbreiding van de oppervlakte en/of behoud of 

verbetering van de kwaliteit. 

- Voor soorten gaat het om behoud of uitbreiding van de oppervlakte van het leefgebied, behoud 

of verbetering van de kwaliteit van het leefgebied en behoud of uitbreiding van de 

populatieomvang. 
 

Als uit de Passende beoordeling blijkt dat een instandhoudingsdoel door het project of plan (mogelijk) 

niet gehaald wordt, wordt het effect als significant beschouwd. 

 

 

 

                                                

1) Art. 2.8, tweede lid, van de Wnb.  

2) ABRvS 23 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1421. 



3. Beschrijving Natura 2000-gebied  

 

3.1. Brabantse Wal 

Algemene beschrijving en instandhoudingsdoelen 
De Brabantse Wal bestaat uit diverse gebieden die op het grensgebied van het Brabantse hogere zand-
landschap en de Zeeuwse kleilandschap van de delta liggen. Het meest westelijke deel van het Kempense 
Plateau eindigt hier in een relatief hoge steilwand. Loodrecht op deze steilwand bevinden zich enkele 
beekdalen. Op de Brabantse wal komen meerdere stuifzandgebieden voor, behalve relatief recente 
stuifduinen betreft het hier ook veel oudere rivierduinen, die zijn ontstaan aan het einde van de laatste 
ijstijd. De Mattemburgh is een oud landgoed op de overgang van de Brabantse Wal naar de jonge zeeklei 
van de Oosterschelde. Door de gradiëntrijke ligging is er een grote biologische rijkdom. Op de 
Woensdrechtse Heide wordt stuifzand, naaldbos en gemengd bos aangetroffen. De Wouwse Plantage is 
een oud landgoed met gemengde bossen, landbouwgronden, een relict van een zandverstuiving en lange 
beukenlanen in de vorm van een ster. Zoomland is ontstaan uit vier zeventiende-eeuwse landgoederen. 
Het landgoed is opgebouwd uit gevarieerde gemengde bossen, wei- en bouwland, heide met 
eikenstrubben dichtgegroeid stuifzand en moeras. Kortenhoef bestaat uit natuurlijk bos en 
heidelandschap op voormalig landgoed. Het noordelijke deel van het landgoed Grote Meer bestaat uit 
licht geaccidenteerde zandgronden met daarop plantages van voornamelijk naaldhout met hier en daar 
stukjes landbouwgrond en enkele natuurlijke vennen: het Groote Meer, Kleine Meer en het Zwaluwmoer. 
De zuidelijke helft bestaat uit dennenbos, heide en zandverstuivingen. 
 
Voor het  Natura 2000-gebied Brabantse Wal gelden de volgende instandhoudingsdoelen: 
 

Tabel 3.1  Instandhoudingsdoelen Brabantse wal   
(bron: www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase) 
  SVI lan-

delijk 

doelst. 

opp.vl. 

doelst. 

kwal. 

doelst. 

pop. 

draagkracht 

(aantal paren) 

 

H2310  Stuifzandheiden met struikhei -- > >   

H2330  Zandverstuivingen -- > >   

H3130  Zwakgebufferde vennen - > >   

H3160  Zure vennen - = >   

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) - > >   

H4030  Droge heiden -- > >   

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen - = =   

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst - = >   

 

H1166 Kamsalamander - > > >  

H1831 Drijvende waterweegbree - > > >  

 

A004 Dodaars + = >  40 

A008 Geoorde fuut + = (<) >  40 



  

  SVI lan-

delijk 

doelst. 

opp.vl. 

doelst. 

kwal. 

doelst. 

pop. 

draagkracht 

(aantal paren) 

A072 Wespendief + = =  13 

A224 Nachtzwaluw - = =  80 

A236 Zwarte Specht + = =  40 

A246 Boomleeuwerik + = =  100 

 

Legenda  

SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig) 

 = Behoudsdoelstelling 

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling 

 =(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering 

 



4. Effecten  

 

 

4.1. Afbakening effecten 

Vanwege de afstand van het plangebied tot het dichtbijgelegen Natura 2000-gebied (ruim 300 meter) zijn 

effecten als areaalverlies, versnippering en verdroging op voorhand uitgesloten. Verder maakt geen van 

de kwalificerende soorten gebruik van het plangebied om te foerageren. Daarentegen kunnen verstoring 

door geluid, alsmede vermesting en verzuring als gevolg van stikstofdepositie op deze afstand mogelijk 

wel een rol spelen. In de nabijgelegen Natura 2000-gebieden zijn meerdere stikstofgevoelige habitats en 

leefgebieden van kwalificerende soorten aanwezig. In sommige van deze habitats wordt de kritische 

depositiewaarde (KDW) overschreden door de achtergronddepositie ter plaatse, waardoor bij extra 

stikstofdepositie significante effecten niet op voorhand zijn uit te sluiten. G 

 

4.2. Verstoring 

Geluid  

Algemeen 

Vogels zijn in het algemeen gevoelig voor verstoring door geluid. De mate van gevoeligheid hangt onder 

andere af van het geluidsniveau, de duur van de verstoring, de periode en het tijdstip waarin verstoring 

plaatsvindt, de locatie en de gevoeligheid van de soort zelf. Verstoring door geluid kan ertoe leiden dat 

vogels onvoldoende mogelijkheid hebben om te foerageren, onvoldoende op hun broedsel en jongen 

kunnen passen, stressreacties krijgen zoals een verhoogde hartslag en uiteindelijk dat ze uitwijken naar 

andere leefgebieden. 

 

Aanlegfase 

Voor vogels van boslandschappen geldt een verstoringsdrempel van 42 dB(A) (bron: Reijnen, 1992). In 

tabel 4.1  is de ligging van deze 42 dB(A)-contour aangegeven voor verschillende bouwwerkzaamheden 

(vanwege de zandige ondergrond wordt aangenomen dat er niet hoeft te worden geheid) 

 

Tabel 4.1 Ligging 42 dB(A)-contour bouwwerkzaamheden 

Activiteit Lwr 

(dB(A) 

42 dB(A)-

contour (m) 

Geluidarm aggregaat 93 70 

Geluidarme pomp (elektrisch) 90 48 

Compressor 100 128 

Ontgraven met 1 graafmachine 107 171 

12 vrachtw. per uur (24 bewegingen) 106 14 

(bron: www.AV-consulting.nl) 

 

 

http://www.av-consulting.nl/


  

Geen van de in tabel 4.1 aangegeven verstoringscontouren bereikt het Natura 2000-gebied op ruim 300 

meter afstand. Verstoring van Natura 2000 door geluid in de aanlegfase kan daarom worden uitgesloten. 

 

Gebruikfase 

In de gebruiksfase is er sprake van een toename van de verkeersintensiteit van 186 mvt/etm (bron: 

Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling, 2019) dat zich verspreid over de omliggende wegen. Ten opzichte 

van de huidige verkeersintensiteit is dit een toename van  minder dan 10 %. Uit de praktijk van vele 

akoestische berekeningen blijkt dat een verkeerstoename tot 25% niet leidt tot een toename van 1,5 dB 

of hoger, onafhankelijk van de hoogte van de verkeersintensiteit (bron: Rho Adviseurs). Een toename 

kleiner dan 1,5 dB is niet hoorbaar voor het menselijk oor en evenmin voor het gehoor van vogels dat 

aanzienlijk slechter is dan dat van mensen (bron: Alterra-rapport 1482). De verkeerstoename op 300 

meter van Natura 2000 van minder dan 10% leidt dus tot een geluidstoename van (veel) minder dan 

1 dB(A) en is derhalve verwaarloosbaar (onhoorbaar) klein. 

 

4.3. Verzuring en vermesting door stikstofdepositie 

Uitgangspunten toekomstig gebruik 

De nieuwe woningen zullen gasloos zijn. Derhalve zijn er geen woningemissies. 

In de gebruiksfase is er sprake van een toename van de verkeersintensiteit van 186 mvt/etm. Dit verkeer 

wikkelt zich in westelijke en noordoostelijke richting af naar de Ossendrechtseweg respectievelijk de 

Putseweg. Op deze wegen gaat het extra verkeer op in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval op 

het moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan 

wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Op grond van 

jurisprudentie worden de gevolgen voor het milieu van het af- en aanrijdend verkeer niet meer aan het 

in werking zijn van de inrichting toegerekend wanneer dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen 

in het heersende verkeersbeeld. 

Resultaten stikstofdepositie 

Bovengenoemde emissiebronnen zijn ingevoerd in AERIUS Calculator. Dit programma geeft na 

berekening aan dat er geen natuurgebieden zijn met rekenresultaten die hoger dan de drempelwaarde 

zijn. Dit betekent dat geen vergunning vereist is in het kader van de Wet natuurbescherming en er ook 

geen beroep hoeft te worden gedaan op het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ook een passende 

beoordeling is niet nodig en daarmee ook geen planMER. 

De betreffende AERIUS-berekening is opgenomen als bijlage bij de toelichting. 

  



 
 
 

Bijlage 1 Bronnen 12 

o https://calculator.aerius.nl/ 

o http://geodata.rivm.nl/gcn/ 

o www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 

o http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator 

o Reijnen M. (1992): “Het voorspellen van het effect van snelverkeer op broedvogelpopulaties” 

o www.sovon.nl 

o www.waarneming.nl 

  

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
http://www.waarneming.nl/
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