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WAAROM DEZE HANDREIKING NATUURTOETSING GEMEENTE OSS?
Het is de wens van de gemeente Oss om de toetsing op natuurwaarden procedureel in te
bouwen bij het afhandelen van een aanvraag omgevingsvergunning of melding voor een
voorgenomen activiteit.
De gemeente heeft de plicht vergunningaanvragen te toetsen op volledigheid, ook met
betrekking tot andere wetgeving, zoals de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet
1998.
Deze wetten zullen op 1 januari 2017 opgaan in de Wet natuurbescherming (Wnb).
Het bijbehorende Besluit natuurbescherming wijzigt tevens het BOR op de onderdelen met
betrekking tot natuur zodanig, dat de Wnb verplicht aanhaakt, daar waar handelingen
gevolgen hebben voor Natura-2000 gebieden of voor beschermde soorten. Deze verplichte
aanhaking vervalt indien de aanvrager voorafgaand aan de vergunningaanvraag reeds een
ontheffing of vergunning voor het onderdeel natuur heeft aangevraagd.
Het is voor gemeentelijke vergunningverleners echter niet altijd duidelijk hoe te moeten
toetsen of de aangevraagde handelingen wel of geen gevolgen hebben voor beschermde
soorten of natuurgebieden. Om een vergunningverlener hiervoor handvatten aan te reiken
heeft de Omgevingsdienst Brabant Noord, team groene wetten, in samenwerking met de
afdeling VTH van de gemeente Oss, deze Handreiking opgesteld. Het is een hulpmiddel bij
de eerste check op de compleetheid van meldingen of vergunningaanvragen met betrekking
tot de kans op schadelijke effecten van de activiteit op beschermde dieren en planten of op
natuurgebieden.
De Handreiking is bedoeld voor vergunningverleners die verantwoordelijk zijn voor de
volledigheid en toetsing van de aanvraag of melding. Ecologische kennis is voor het werken
met deze Handreiking niet vereist.
De toetsing vindt plaats aan de hand van groene wetgeving, omvattende:
• Flora- en faunawet
• Natuurbeschermingswet 1998
Kapmeldingen buiten de komgrenzen Boswet dienen mede getoetst worden aan de Boswet.
Nadere uitleg over de Boswet staat in hoofdstuk 5.1.
De handreiking is géén toetsing op Ffwet of Nbwet. Het dient er toe de vergunningverlener
op weg te helpen en (al doende) inzicht en ervaring te laten verkrijgen rond dit onderwerp.
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TOELICHTING WERKWIJZE NATUURTOETSING
Deze Handreiking geeft per werkzaamheid binnen de omgevingsvergunning aan of er kans is
op schadelijke effecten op beschermde soorten of natuurgebieden. De toets is niet
toepasbaar voor een watervergunning of melding Boswet.
In dit overzicht is uitgegaan van de werkzaamheden zoals vermeld in het Omgevingsloket
online OLO (https://www.omgevingsloket.nl/).
De kans op schadelijke effecten van de werkzaamheden op beschermde soorten en
gebieden is weergeven met 3 categorieën:
A. Op voorhand zijn géén schadelijke effecten te verwachten
B. Schadelijke effecten zijn niet te verwachten als op alle genoemde punten met ‘ja’
kan worden geantwoord
C. Er zijn mogelijk schadelijke effecten te verwachten.
Deze drie categorieën staan achter de betreffende werkzaamheid vermeld.
De check wordt als volgt uitgevoerd:
Stap 1: Check de werkzaamheden op de voorzijde van het aanvraagformulier
Stap 2: Zoek in de inhoudsopgave naar de betreffende werkzaamheid
Stap 3: Als de werkzaamheid valt in categorie:
• A dan is de aanvraag wat betreft groene wetgeving compleet;
• B dan is de werkzaamheid wat betreft groene wetgeving compleet als ieder
beschreven punt met “ja” kan worden beantwoord. Indien één of meerdere punten
met “nee”wordt beantwoord is de aanvraag niet compleet en moet de ODBN worden
geraadpleegd
• C dan is de aanvraag mogelijk niet compleet en moet de ODBN worden
geraadpleegd.
Als volgens deze handreiking geen effecten worden verwacht, maar de initiatiefnemer heeft
in de aanvraag toch een ‘vink’ gezet bij één van de onderdelen:
• Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
• Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten,
dan is het raadzaam ook deze aanvraag op dit punt door de ODBN te laten beoordelen!
De aanvrager kan er mee aangeven weet of vermoeden te hebben van mogelijke gevolgen
voor beschermde dieren of planten. Het zetten van een ‘vink’ kan ook een vergissing
betreffen. Bij aanvinken dient de gemeente altijd een verklaring van geen bedenkingen
(vvgb) voor soortbescherming aan te vragen bij het ministerie (RVO), en bij de provincie
(ODBN) voor N-2000 gebieden.

5

(Ter info: per 1 januari 2017 moeten beide soorten vvgb’s bij GS te worden aangevraagd;
deze taak wordt door GS belegd bij de ODBN).
Wanneer het gaat om N-2000 gebieden, dan kan worden volstaan met een check of,
voorafgaand aan de Wabo-aanvraag, een reeds een vergunningaanvraag Nbw1998 is
ingediend. Is dit niet duidelijk, dan dient dit bij de ODBN te worden nagevraagd.
De Ffwet is niet aan de orde als het zeker is dat er geen gevolgen zijn voor beschermde
soorten. Daarom is het bij twijfel hierover noodzakelijk om nadere informatie op te vragen
bij de initiatiefnemer, middels een verzoek om aanvulling. De eerste vraag die daarbij
gesteld moet worden is of de initiatiefnemer reeds een ontheffing Ffwet heeft aangevraagd
bij het Ministerie en zo ja, om dit aan te tonen. Indien er geen ontheffing is aangevraagd
moet de initiatiefnemer verzocht worden om aan te tonen dat er geen beschermde soorten
of natuurgebieden worden geraakt door de handelingen, voortvloeiend uit zijn/haar
aanvraag.
De ODBN kan de gemeente hierbij inhoudelijk adviseren. Ook kan de ODBN de geleverde
nadere informatie beoordelen, zoals een quick scan Ffwet.

MOGELIJKE GEVOLGEN ADVIES ODBN VOOR VERGUNNINGVERLENING
Leidt het toepassen van deze handreiking tot het vragen van advies aan de ODBN, dan kan
dit advies verschillend luiden. De volgende adviezen kunnen worden afgegeven:
• De handelingen hebben evident géén gevolgen voor beschermde soorten of
natuurgebieden en de aanvraag kan verder in behandeling worden genomen.
• Indien de aanvrager zelf heeft aangegeven dat er gevolgen zijn voor beschermde
soorten of natuurgebieden, maar niet duidelijk is waarom, dan kan de aanvrager
worden gevraagd dit toe te lichten, middels een verzoek om aanvulling.
• Het advies kan luiden om aanvulling te vragen, zodat beter beoordeeld kan worden
of er mogelijk schadelijke effecten zijn. Er kan daarbij aan aanvrager worden verzocht
een quick scan te laten uitvoeren op natuurwaarden.
• Indien is gebleken dat er nog géén ontheffingsaanvraag Ffwet is ingediend, kan het
advies luiden om de aanvraag voor te leggen aan het bevoegd gezag ter verkrijging
van een Verklaring van geen bedenkingen (vvgb). In dat geval is automatisch de
uitgebreide procedure aan de orde (art. 3.10 Wabo). De voorschriften uit de vvgb
wordt dan onderdeel van de vergunning; zonder deze vvgb kan de vergunning niet
worden afgegeven.
De ODBN kan de gemeente behulpzaam zijn bij dit traject. Inhoudelijk is daarbij de aanvrager
en zijn/haar adviseur verantwoordelijk om de benodigde gegevens (onderzoeksrapport en
activiteitenplan) aan te leveren.
In de gevallen dat er géén verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig blijkt te zijn moet
de aanvraag zo gewijzigd worden, dat het onderdeel “Handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten/beschermde natuurgebieden” is ‘uitgevinkt’.
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1. BOUWEN EN VERBOUWEN

1.1 Alarminstallatie aanleggen (A)
Toelichting: Een alarminstallatie aanleggen die een voor de omgeving opvallend licht en/of geluid kan
produceren.
Géén schadelijke effecten te verwachten.

1.2 Bijbehorend bouwwerk bouwen (B)
Toelichting: te bouwen aan een woning of ander hoofdgebouw. Betreft bijgebouw, zoals aanbouw,
overkapping. Voor zelfstandige bouwwerken, niet bij woning of hoofdgebouw horend zie: ‘Overige
bouwwerken’)
Geen schadelijke effecten te verwachten als alle onderstaande punten met ‘ja’ worden beantwoord.
Bij een ‘nee‘ is de aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden beoordeeld op mogelijke
strijdigheid met de Flora- en faunawet.
Het nieuwe bouwwerk
• bevindt zich op minstens 5 meter van een bestaand gebouw
• heeft een maximale hoogte van 5 meter
• wordt gebouwd tegen een muur zonder openingen (waaronder open stootvoegen)
• wordt aan de buitenzijde niet verlicht

1.3 Dakkapel plaatsen (B)
Toelichting: uitbouw te bouwen op een schuin dak.
Geen schadelijke effecten te verwachten als alle onderstaande punten met ‘ja’ worden beantwoord.
Bij een ‘nee‘ is de aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden beoordeeld op mogelijk
aanhaken Flora- en faunawet.
•
•

De dakkapel blijft minimaal 50 centimeter verwijderd van de dakranden
Het betreffende dak is niet met dakpannen belegd (‘nee’ = er liggen dakpannen)

1.4 Dakraam, lichtkoepel of lichtstraat plaatsen (B)
Toelichting: betreft plaatsing alle raamopeningen, dus ook ‘daklichten’ en ‘dakserres’ ineen schuin of
plat dak.
Geen schadelijke effecten te verwachten als alle onderstaande punten met ‘ja’ worden beantwoord.
Bij een ‘nee‘ is de aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden beoordeeld op mogelijk
aanhaken Ffw.
•
•
•

Het dakraam blijft minimaal 50 centimeter verwijderd van de dakranden
Het betreffende dak is niet met dakpannen belegd (‘nee’ = er liggen dakpannen)
Het betreffende dak is een plat dak
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1.5 Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen (C)
Toelichting: Hieronder valt ook sloop van een deel van een monument. Denk ook aan onderhoud zoals
schilderwerk en houtreparaties. Ook restauratiewerkzaamheden (zoals vervanging van voegwerk),
verbouw en isolatie (zoals dubbel glas, spouwmuren) of reconstructie.
Schadelijke effecten zijn te verwachten. De aanvraag moet worden beoordeeld op mogelijke
strijdigheid met Flora- en faunawet.

1.6 Nieuw kozijn plaatsen of bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen (B)
Toelichting: Hieronder vallen alle veranderingen aan de raamindeling of het vergroten of verkleinen
van openingen in de gevel van een gebouw, of het plaatsen van een nieuw kozijn.
Geen schadelijke effecten te verwachten als alle onderstaande punten met ‘ja’ worden beantwoord.
Bij een ‘nee‘ is de aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden beoordeeld op mogelijk
aanhaken Ffw.
•
•

De afmetingen van het kozijn wijzigen niet
De muren rondom het huidige kozijn worden niet afgebroken

1.7 Normaal onderhoud uitvoeren (B)
Toelichting: Hieronder vallen alle werkzaamheden die erop gericht zijn het gebouw, of delen ervan, in
stand te houden of te repareren. Ook dakrenovatie valt hieronder.
Geen schadelijke effecten te verwachten als alle onderstaande punten met ‘ja’ worden beantwoord.
Bij een ‘nee‘ is de aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden beoordeeld op mogelijk
aanhaken Ffw.
•

Het onderhoud omvat géén dakrenovatie of spouwmuurisolatie of werkzaamheden aan of
rond dakgoten

1.8 Privacyscherm plaatsen (A)
Toelichting: Een privacyscherm is een afscheiding tussen balkons of dakterrassen ten behoeve van de
privacy. Gaat het om een hekwerk rondom een balkon of dakterras dat bedoeld is als valbeveiliging
dan is het een balkonhek. Voor een dergelijk hekwerk is altijd een vergunning nodig.
Géén schadelijke effecten te verwachten.

1.9 (Schotel)antenne plaatsen (A)
Toelichting: (Schotel)antennes zijn antennes voor de ontvangst van radio- of TV-signalen,
sprietantennes, of bijvoorbeeld 27 MC zendinstallaties.
Géén schadelijke effecten te verwachten.

1.10 Slopen en/of asbest verwijderen (C)
Toelichting: Een bouwwerk helemaal of voor een gedeelte slopen of van asbest ontdoen.
Er zijn schadelijke effecten te verwachten. De aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden
beoordeeld op mogelijk aanhaken Ffw. Bij grote projecten letten op gebruik puinbreker en
bijbehorende verkeersbewegingen: gevolgen stikstofemissie laten toetsen aan Nb-wet!
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1.11 Slopen in beschermd stads- of dorpsgezicht (C)
Toelichting: Hieronder valt alleen het zodanig slopen van een bouwwerk dat ligt binnen een door het
Rijk, de provincie of de gemeente beschermd stads- of dorpsgezicht, dat er gaten in het stads- of
dorpsgezicht ontstaan.
Er zijn schadelijke effecten te verwachten. De aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden
beoordeeld op mogelijk aanhaken Ffw. Bij gebruik puinbreker: zie onder 1.10.

1.12 Slopen op grond van ruimtelijke regels (C)
Toelichting: Het gaat hierbij om het slopen van bouwwerken waarvoor in een bestemmingsplan,
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald dat voor het slopen van het bouwwerk een
vergunning nodig is.
Er zijn schadelijke effecten te verwachten. De aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden
beoordeeld op mogelijk aanhaken Ffw. Bij gebruik puinbreker: zie onder 1.10.

1.13 Woning bouwen (B)
Toelichting: Het in zijn geheel nieuw plaatsen van een woning of een wijziging op een nog te bouwen
nieuwe woning waarvoor al een vergunning is verleend.
Geen schadelijke effecten te verwachten als onderstaand punt met ‘ja’ wordt beantwoord. Bij een
‘nee‘ is de aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden beoordeeld op mogelijk aanhaken Ffw.
•
•

De bouw vindt plaats op een maximaal 3 jaar braakliggend terrein
De projectlocatie is gelegen ten noorden van de spoorlijn (i.v.m. mogelijkheid rugstreeppad)

1.14 Zonnepaneel of -collector plaatsen (B)
Toelichting: Met een zonnepaneel of -collector kunt u zelf energie opwekken.
Geen schadelijke effecten te verwachten als alle onderstaande punten met ‘ja’ worden beantwoord.
Bij een ‘nee‘ is de aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden beoordeeld op mogelijk
aanhaken Ffw.
•
•

Het paneel wordt niet geplaatst op een schuin dak > 10 jaar oud. (‘nee’ = schuin dak >10 jr)
Het paneel blijft minstens 50 cm verwijderd van (dak)randen.

1.15 Zonwering, rolluik of rolhek bevestigen (A)
Toelichting: Onder zonwering vallen alle soorten zonwering aan de buitenkant van het bouwwerk,
bijvoorbeeld markiezen, screens en uitvalschermen. (Rol)luiken en rolhekken zijn voorzieningen die
aan een gebouw worden geplaatst om bijvoorbeeld inbraak in winkels en woningen te voorkomen.
Géén schadelijke effecten te verwachten.

1.16 Overig bouwwerk bouwen (C)
Toelichting Hieronder vallen alle overige nieuw te bouwen gebouwen en bouwwerken die niet op de
lijst staan, zoals een brug, een school, een bedrijfspand, een schuilstal op een weiland of een
veldschuur op een heideveld.
Er zijn schadelijke effecten te verwachten. De aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden
beoordeeld op mogelijk aanhaken Ffw.
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1.17 Overige veranderingen (C)
Toelichting: Hieronder vallen alle veranderingen van een bouwwerk anders dan de specifiek
genoemde bouwwerken of werkzaamheden. Alle bouwwerken of werkzaamheden ten behoeve van
aanpassing van een bouwwerk die niet in deze lijst voorkomen, zijn altijd vergunningplichtig.
Er zijn schadelijke effecten te verwachten. De aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden
beoordeeld op mogelijk aanhaken Ffw.

2. TERREIN INRICHTEN OF VERANDEREN
2.1 Erf- of perceelafscheiding plaatsen (A)
Toelichting:Erf- of perceelafscheidingen zijn tuinmuren, schuttingen van beton of hout,
vlechtschermen en andere kant-en-klare afscheidingen. Voor een erf-afscheiding bestaande uit een rij
coniferen of andere beplanting zonder ondersteuningsconstructie hebt u geen vergunning nodig.
Géén schadelijke effecten te verwachten. De aanvraag behoeft geen nadere check of Ffw-aspecten.

2.2 Grondkering of damwand plaatsen (C)
Toelichting: Een grondkering of damwand wordt ook wel keermuur, walmuur of kademuur genoemd.
Het gaat om constructies die voorkomen dat grond kan gaan schuiven in verband met
hoogteverschillen in het terrein.
Er zijn schadelijke effecten te verwachten. De aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden
beoordeeld op mogelijk aanhaken Ffw.

2.3 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (C)
Toelichting: Hieronder wordt verstaan dat gronden of bouwwerken anders gebruikt gaan worden dan
het gebruik dat in de ruimtelijke regels is vastgelegd. In de meeste gevallen zijn deze ruimtelijke regels
opgenomen in de bestemmingsregels van het gemeentelijke bestemmingsplan, een
beheersverordening of een voorbereidingsbesluit.
Er zijn schadelijke effecten te verwachten. De aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden
beoordeeld op mogelijk aanhaken Ffw.

2.4 Kappen (B)
Toelichting: Eén of meerdere bomen of struiken veranderen of verwijderen (denk daarbij ook aan
beuken- of meidoornhagen).
Voor het beoordelen van kapmeldingen/ -aanvragen is een aparte checklist gemaakt. Deze is te
vinden in Bijlage 1.
Voor kap buiten de ‘komgrens Boswet’: zie onder 5.1. Boswet.
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2.5 Reclame plaatsen (B)
Toelichting: Reclame plaatsen bij een bouwwerk of op een terrein.
Geen schadelijke effecten te verwachten als alle onderstaande punten met ‘ja’ worden beantwoord.
Bij een ‘nee‘ is de aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden beoordeeld op mogelijk
aanhaken Ffw.
•

Het gaat om niet-verlichte reclame

2.6 Roerende zaken opslaan (A)
Toelichting: Hieronder valt het opslaan van zaken die verplaatst kunnen worden, dus alles behalve
onroerende zaken. Onroerend zijn zaken die vastzitten aan de grond of aan bouwwerken,
bijvoorbeeld beplanting, in de grond verankerde schuttingen en dergelijke.
Géén schadelijke effecten te verwachten.

2.7 Sport- of speeltoestel plaatsen (A)
Toelichting:Het gaat om een door mens- of zwaartekracht aangedreven sport- of speeltoestel.
Géén schadelijke effecten te verwachten.

2.8 Tent, (sta)caravan, kampeerauto of trekkershut plaatsen (B)
Toelichting: Hieronder valt de plaatsing van tenten, (sta)caravans, tentwagens, kampeerauto's ,
trekkershutten, recreatiebungalows en andere verblijven die worden gebruikt voor recreatief
nachtverblijf.
Geen schadelijke effecten te verwachten als alle onderstaande punten met ‘ja’ worden beantwoord.
Bij een ‘nee‘ moet door aanvrager zijn onderbouwd dat er geen mogelijk niet compleet en moet
worden beoordeeld op mogelijk aanhaken Ffw.

• Het te plaatsen object blijft maximaal 3 maanden op één locatie staan
2.9 Tuinmeubilair plaatsen (A)
Toelichting: Hieronder valt de plaatsing van tuinmeubilair dat een vaste plaats krijgt op het erf en dat
niet (makkelijk) verwijderbaar is, bijvoorbeeld pergola's, zonnewijzers en zitbanken. Voor
tuinmeubilair dat wel eenvoudig te verplaatsen is, zoals tuinstoelen, hebt u geen vergunning nodig.
Géén schadelijke effecten te verwachten.

2.10 Uitrit aanleggen of veranderen (A)
Toelichting: Een bestaande uitrit veranderen of een nieuwe uitrit aanleggen.
Géén schadelijke effecten te verwachten.

2.11 Vlaggenmast plaatsen (A)
Toelichting:Een vlaggenmast is een mast, paal of stok die op zichzelf staat en die uitsluitend gebruikt
wordt om een vlag aan te bevestigen.
Géén schadelijke effecten te verwachten.
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2.12 Weg aanleggen of veranderen (C)
Toelichting: Een bestaande weg veranderen of een nieuwe weg aanleggen.
Er zijn schadelijke effecten te verwachten. De aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden
beoordeeld op mogelijk aanhaken Ffw en/of Nbw.

2.13 Werk of werkzaamheden uitvoeren (C)
Toelichting: Dit betreft werken of werkzaamheden waaroor op grond van het bestemmingsplan,
beheersverordening, inpassingsplan, voorbereidingsbesluit of een exploitatieplan een
aanlegvergunning nodig kan zijn. Hieronder vallen werken of werkzaamheden geen bouwwerk zijnde,
bijvoorbeeld ophogen of afgraven van gronden, dempen of aanleggen van watergangen, leggen van
(buis)leidingen of drainage, aanbrengen van verhardingen of scheuren van grasland.
Er zijn schadelijke effecten te verwachten. De aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden
beoordeeld op mogelijk aanhaken Ffw en/of Nbw.
Betreft het braakliggende terreinen, vennen en heide: mogelijk rugstreeppad (vooral zuid van de
spoorlijn)
Dempen watergangen: Bittervoorn en grote modderkruiper

2.14 Zwembad, bubbelbad of soortgelijke voorziening of vijver plaatsen (A)
Toelichting: Hieronder valt de aanleg van alle permanente zwembaden, bubbelbaden en vijvers die
met of zonder overkapping op het terrein worden geplaatst.
Géén schadelijke effecten te verwachten.
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3. WERKZAAMHEDEN MET BETREKKING TOT BRANDVEILIG GEBRUIK EN MILIEU
3.1 Bouwwerk brandveilig gebruiken (A)
Dit is van toepassing op een gebouw waarin bedrijfsmatig dagverblijf of onderdak wordt geboden
aan personen anders dan in een woning of woongebouw.
Géén schadelijke effecten te verwachten.

3.2 Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) (C)
Hieronder valt onder andere het starten van een bedrijf, het wijzigen of uitbreiden van
bedrijfsactiviteiten, bedrijfspand, terrein of het plaatsen van een gas- of olietank. Ook het realiseren
van een bodemenergiesysteem binnen inrichtingen valt hieronder.
Er zijn schadelijke effecten te verwachten. De aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden
beoordeeld op mogelijk aanhaken Ffw en/of Nbw.

3.3 Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen (A)
Toelichting: Bij gesloten bodemenergiesystemen wordt gebruik gemaakt van een gesloten
buizenstelsel en wordt geen grondwater verplaatst.
Géén schadelijke effecten te verwachten.

3.4 Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering (C)
Toelichting: Dit omvat lozingen van afvalwater op de bodem of de riolering anders dan vanuit
inrichtingen of landbouwbedrijven, zoals de lozing van grondwater bij een bronbemaling.
Er zijn schadelijke effecten te verwachten. De aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden
beoordeeld op mogelijk aanhaken Ffw en/of Nbw.
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4. SPECIALISTISCHE WERKZAAMHEDEN
4.1 Antenne-installatie met opstelpunt voor de C2000 infrastructuur plaatsen (A)
Toelichting: Antenne-installaties met opstelpunt voor de C2000 infrastructuur zijn antennes voor de
communicatie tussen hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance.
Géén schadelijke effecten te verwachten.

4.2 Bouwkeet, bouwbord, steiger of hulpconstructie voor bouw-, sloop of
aanlegwerkzaamheden (C)
Toelichting: Hieronder valt de plaatsing van tijdelijke bouwwerken die worden gebruikt tijdens en ten
behoeve van de bouw of sloop van een bouwwerk, bijvoorbeeld bouwbord, steiger, heistelling,
hijskraan of damwand. Ook bouwwerken voor het uitvoeren van werkzaamheden in grond-, wegenen waterbouw en bouwwerken voor tijdelijke werkzaamheden waarop het Besluit algemene regels
milieu mijnbouw van toepassing is vallen hieronder.
Er zijn schadelijke effecten te verwachten. De aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden
beoordeeld op mogelijk aanhaken Ffw en/of Nbw.

4.3 Bouwwerk met agrarische functie bouwen (C)
Toelichting: Hieronder valt de bouw van voeder-, mest- en sleufsilo's, kuilvoer- en mestplaten en tanks
voor opslag van bijvoorbeeld brandstof, spoelwater of melk.
Er zijn schadelijke effecten te verwachten. De aanvraag mogelijk niet compleet en moet worden
beoordeeld op mogelijk aanhaken Ffw en/of Nbw.

4.4 Bouwwerk ten behoeve van het verkeer, infrastructuur of openbare voorziening (A)
Toelichting: Hieronder valt de plaatsing van zowel gebouwen als bouwwerken, bijvoorbeeld
verkeersborden en -lichten, wegbewijzering, elektriciteitskastjes, meetstations, nutsgebouwen en
buis- en leidingstelsels.
Géén schadelijke effecten te verwachten.

4.5 Container voor inzamelen van huishoudelijk afval plaatsen (A)
Toelichting: Hieronder valt de plaatsing van containers die bedoeld zijn voor huishoudelijk afval.
Containers die bedoeld zijn voor ander afval dan huishoudelijk afval zijn altijd vergunningplichtig.
Géén schadelijke effecten te verwachten.
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4.6 Elektronische sirene met bevestigingsconstructie voor waarschuwen bevolking
plaatsen (A)
Géén schadelijke effecten te verwachten.

4.7 Antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie plaatsen (A)
Toelichting: Onder een antenne voor mobiele telecommunicatie wordt bijvoorbeeld een GSM- of
UMTS-antenne verstaan. Het gaat om installaties inclusief de daarvoor benodigde voorzieningen,
zoals techniekkasten en hekwerken.
Géén schadelijke effecten te verwachten.

4.8 Magazijnstelling plaatsen (A)
Toelichting: Hieronder vallen alle soorten magazijnstellingen, dus ook magazijnstellingen die voorzien
zijn van een verdiepingsvloer.
Géén schadelijke effecten te verwachten.

4.9 Straatmeubilair plaatsen (A)
Toelichting: Onder straatmeubilair vallen zitbanken, plantenbakken en dergelijke.
Géén schadelijke effecten te verwachten.
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5 OVERIGE WET- EN REGELGEVING

5.1 Boswet
Werking
Alle houtopstanden buiten de komgrens Boswet (afbeelding) met een minimale oppervlakte van 10
are of meer dan 20 bomen op een rij, vallen onder de werking van de Boswet. Dit geldt ook voor
wegbeplantingen.
Uitzonderingen
- Populier, linde, paardenkastanje of treurwilg, windschermen, bomen in tuinen en het dunnen
van een houtopstand.
- Indien de kap verband houdt met werkzaamheden voor inrichting van het terrein
overeenkomstig het bestemmingsplan.
Bij de voorgenomen kap geldt een meldings- en herplantplicht. Initiatiefnemer meldt bij RVO.
Er is na de melding een korte wachttijd alvorens mag worden gekapt.
Zie ook 2.4 Kappen.
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5.2 Evenementen, zoals:
• Dance event
• Vuurwerkshow
• Fiets- motorcross in buitengebied
Per geval bekijken op strijdigheid met Flora- en faunawet. Bij twijfel advies vragen ODBN!
Vindt een evenement plaats in de broedtijd (globaal: maart tot en met juli) dan advies
vragen ODBN.

5.3 Werkzaamheden binnen de Watervergunning
Het bevoegd gezag bij Waterwet kan het waterschap, de provincie of Rijkswaterstaat zijn.
Toetsing bij meldingen of vergunningaanvragen inzake de Waterwet maakt daarom geen
deel uit van deze gemeentelijke handreiking natuurtoetsing.

17

BIJLAGE 1: CHECKLIST KAPPEN
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BIJLAGE 2: LIGGING ROEKENKOLONIES GEMEENTE OSS 2014-2015

Hoe te toetsen:
Ligt de projectlocatie in de buurt van een stip op de kaart?
Raadpleeg dan voor de exacte locatie van de roekenkolonie de gemeentelijke Gis-viewer!
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DISCLAIMER HANDREIKING NATUURTOETSING
Met behulp van deze handreiking voor de gemeente Oss kan in een eerste toetsing eenvoudig worden bepaald of een
vergunningaanvraag of een melding mogelijke effecten heeft op beschermde soorten en natuurgebieden.
Hoewel aan het opstellen van deze handreiking veel inhoudelijke en procedurele zorg is besteed, kunnen de uitkomsten
van de eerste toetsing geen absolute zekerheid bieden aan de vergunningverlener en/of initiatiefnemer. Het is dan ook
geen juridisch toetsingskader en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het verdient daarom aanbeveling om bij
onduidelijkheid of twijfel contact op te nemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).
De ODBN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei directe of indirecte schade, volgend uit het gebruik van deze
handreiking. Het is mogelijk dat voor het project op grond van andere wet- en regelgeving nog vergunningen of meldingen
noodzakelijk zijn.

Colofon
Deze handreiking is een uitgave van de ODBN in samenwerking met de Gemeente Oss. Met schriftelijke toestemming van
de ODBN mag deze handreiking worden overgenomen. De ODBN is bij het opstellen ervan dank verschuldigd aan de
gemeente Tilburg en haar stadsecoloog Mischa Cillessen.
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