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• Waarom een SMP 

• Onderzoek 2013 

• Werking SMP 

• Beschikking 

• Vervolg 

 

 

 

Inhoud 



Soorten 

Gebouw bewonende soorten 
 

• Huismussen 

• Gierzwaluwen 

• Gewone dwergvleermuis 

• Laatvlieger 

• Ruige dwergvleermuis 

• Gewone grootoorvleermuis 



• Waarom een soortenmanagementplan (smp) 
en gebiedsontheffing? 



Pilo(o)t project 



Terreinafbakening 



 



Onderzoeksresultaten 



Soortenmanagementplan 

Soorten 
• Leefgebied soorten optimaliseren 

• Instandhouding van de soorten 

Initiatiefnemers 
• Gemeente faciliteert initiatiefnemers  

• Minder onderzoek  

• Snellere uitvoering 

• Lagere kosten 
 

 



Kansrijke wijken 



Vliegroutes  



Waardering wijk voor soorten 



Maatregelen  



Maatregelen  



Beschikking  

Algemeen 
• Ontheffing voor 5 jaar 

• Evaluatie na 4 jaar, mogelijkheid verlenging 
 

Voorschriften 
• 5 algemene voorschriften  

• 3 specifieke voorschriften 

• 6 specifieke voorschriften vleermuizen 

• 6 specifieke voorschriften gierzwaluw 

• 4 specifieke voorschriften huismus 

• 2 zorgplicht voorschriften 

• 9 overige voorschriften 

• 35 totaal aantal voorschriften 



Wat nog te doen 

• Logboek hoeveelheid verblijfplaatsen 

• Voorbeeldenboek (wens) 

• Implementatie gemeente 

– SMP 

– Monitoringsplan 

• MUS 

• Vleermus (zoogdiervereniging) 

– Ecologische factsheets 

• Per werkzaamheid 

• Per gebied 

• Per soort 



Monitoringsplan VleerMUS 



• Overleg met gemeente 

– Initiatiefnemer komt met voorstel 

– Goedkeuring van maatregelen 

– Gemeente stuurt brief goedkeuring incl. ontheffing 
 

• “Altijd” een omgevingscheck door deskundige! 

• Uitvoering in opdracht van gemeente! 

• “Toezicht en handhaving” voor gemeente! 

• Gemeente is ontheffinghouder!! 

 

Werkwijze SMP 



Toekomst 



Een soortenmanagementplan icm met 

een gebiedsontheffing is de enige 

manier om gebouwbewonende 

soorten voor de toekomst te 

behouden in een gunstige staat. 



Pilo(o)t project 



GebiedsAanpak Natuur (GAN) 
Regiobijeenkomst, 18 oktober 2016  



Gebiedsaanpak 
 

 

• voor ruimtelijke ontwikkelingen & 

bescherming van soorten 

 

• Kern: managementplan +  

gebiedsontheffing.  

 

• De gebiedsaanpak gaat  verder dan 

alleen het vergunningentraject!  



Stelling: De Gebiedsaanpak Natuur wordt 

het nieuwe natuurtoetskader 



Inhoud 

 

1. Aanleiding 

 

2. Waarom GAN?  

 

3. GAN verbindt 

 

4. Doen: wat en hoe? 

 

5. Uitnodiging 

 

 

 

 

  



1. Aanleiding 

 

 Invoering Wet natuurbescherming: 1 januari 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuw: GS bevoegd gezag voor ontheffingverlening 

 

 Provinciale ambitie: BruG slaan tussen economie en ecologie. 

door samen met o.a. gemeenten in Brabant hier vorm aan te 

geven 

 



 

 

  

2. Waarom kiezen we voor de GAN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Omdat economie en natuur beter op elkaar afgestemd kunnen worden. 

 

 

• Omdat natuur niet beperkend hoeft te zijn, maar juist faciliterend kan 

zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Waarom GAN? 

Gebiedsgerichte aanpak draagt bij aan realiseren doelstellingen 

Provinciaal beleidskader Brabant uitnodigend Groen (BruG) 

 

• Betere bescherming dier- en plantensoorten; 

 

 

• verbinding met economische ontwikkelingen (en/en); 

 

 

• Meer draagvlak door uitnodigend samen te werken; 

 

Doel:  

• kloof beleidsdoelstellingen en uitvoering ontheffingverlening 

overbruggen 



 

• Klimaat adaptieve stad 

 

• Uitvoerbaarheid bestemmingsplannen 

 

• Ruimtelijke ingrepen / ontwikkelingen 

 

• Leefgebieden benadering 

 

• Evenementen 

 

• Vergunningverlening + T & H 

 

• Ciculaire economie (vicoe) 

 

• Tijdelijke natuur 

 

• Recreatie 

 

Waarom GAN? GAN verbindt! 



Uitgangspunten GAN Brabant 

 

 Ambitie en samenwerking (i.p.v. wettelijke rollen en 

bevoegdheden) 

 

 Vrijwillig: keuze is aan de gemeente 

 

 GAN = investering door gemeenten en derden (!)  

 

 Managementplan opstellen 

 

 Geen uitgestippelde route, maar gezamenlijk proces 

 

 Flexibel: ambities kunnen per gemeente verschillen 

 

 GAN verbindt 

 

 

 

 

 

  



 

Gebiedsaanpak 

Soorten- 
Management- 
Plan (SMP) 

Verspreiding 
beschermde soorten 

Functies van 
verblijfplaatsten 

voorgenomen 
ruimtelijke 

ontwikkelingen 

Binnen afgebakend 
gebied 

Voorzorgs-
benadering 

Kennis uit SMP 

Omgevingskenmerken 
+ 

Functionaliteit 
verblijfplaatsen 

Bij twijfel: 
overcompensatie 

Gebiedsgerichte 
ontheffing 

Groter gebied 

Langere duur 

Kennis uit SMP 

+ = 

Toekomstbestendig 



Brabant en de GAN; Provincie doet 

eerste zet.  
 

Fase 1:  Handleiding voor gemeenten 

 

Fase 2:  Uitvoering: samen met gemeente(n) 

 

Fase 3:  Ontheffingverlening 

 

Overall: vanuit provincie kennisdeling initiëren en faciliteren. 

 

 

 



 

De Brabantse B5 

gaat voor 500 ha  

nieuwe natuur! 

 



Meer weten of meedoen? 

 

Laat dan je gegevens achter of stuur 

een bericht naar 

MKaales@brabant.nl 

 

Maarten Kaales 

Adviseur Gebiedsaanpak Natuur 

  

Vragen & uitnodiging  

mailto:Mkaales@brabant.nl

