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1 Uitgangspunten 

1.1 Inleiding  

Dit deelrapport beschrijft de effecten op het thema natuur. De beoordeling ten aanzien van natuur vindt 

plaats aan de hand van de criteria Natura 2000, beschermde soorten, houtopstanden, KRW, Natuurnetwerk 

Nederland, belangrijke weidevogelgebieden, groene bufferzones, biodiversiteit en groenstructuren in 

Rotterdam. Na een beschrijving van het wettelijke kader en beleidskader, de beoordelingsmethodiek en de 

huidige situatie en autonome ontwikkeling wordt per beoordelingscriterium ingegaan op de effecten van de 

verschillende alternatieven. 

1.2 Wettelijk kader en beleidskader 

In Nederland is de bescherming van bepaalde soorten planten en dieren geregeld in de Wet natuur-

bescherming (hierna: Wnb). Deze wet bevat regels voor de bescherming van natuurgebieden, in het wild 

levende dier- en plantensoorten en houtopstanden in Nederland. Het uitgangspunt van de wet is de natuur 

te beschermen, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het behouden en herstellen van biologische 

diversiteit zonder de lasten te verhogen. 

 

De Wet natuurbescherming kent naast de algemene zorgplicht (artikel 1.11) een drietal hoofdstukken die 

relevant zijn voor voorliggend voornemen. Hoofdstuk 2 van de Wnb gaat over de Natura 2000-gebieden, 

hoofdstuk 3 over soorten en hoofdstuk 4 over beschermde houtopstanden.  

 

Naast de nationale regelgeving (Wnb en KRW) is er ook regionale regelgeving waarbij de provincie binnen 

haar grondgebied zorgt voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend ecologisch 

netwerk, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), belangrijke weidevogelgebieden en groene bufferzones. De 

gemeente Rotterdam heeft daarnaast ambities gesteld voor de biodiversiteit en groenstructuren in de 

gemeente.  

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 tot en met 5 is de bescherming van Natura 2000-gebieden, beschermde soorten, hout-

opstanden en KRW zoals vastgelegd in de nationale regelgeving (Wnb en KRW) beschreven. In hoofdstuk 

6 is de bescherming van het op provinciaal niveau beschermde NNN. In hoofdstuk 7 zijn belangrijke 

groenstructuren als belangrijke weidevogelgebieden, groene bufferzones en groenstructuren Rotterdam 

beschreven. Ten slotte zijn in hoofdstuk 8 de effecten op de Rotterdamse biodiversiteit beschreven. In 

hoofdstuk 9 is de samenvatting van de effecten voor de verschillende onderdelen opgenomen. 

1.4 Voornemen en alternatieven beschrijving 

De gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben besloten tot het onderzoeken van een pakket aan 

maatregelen voor de regio Rotterdam met als doel het verbeteren van de bereikbaarheid en het bijdragen 

aan de regionale verstedelijkingsopgave, de stedelijke leefkwaliteit en zorgen voor kansen voor mensen. 

Deze maatregelen zijn uitgewerkt in drie alternatieven; alternatief A, B en C (zie Figuur 1-1 tot en met Figuur 

1-3). Zie voor een gedetailleerder beschrijving van het voornemen, de alternatieven en de maatregelen het 

hoofdrapport.  
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Figuur 1-1. Ruimtebeslag alternatief A.  

 

 

Figuur 1-2. Ruimtebeslag alternatief B.  
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Figuur 1-3. Ruimtebeslag alternatief C.  
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2 Natura 2000-gebieden 

2.1 Wettelijk kader 

Onder Natura 2000-gebieden vallen de gebieden die op grond van de Europese Vogelrichtlijn en/of Habitat-

richtlijn zijn aangewezen. De essentie van het beschermingsregime voor deze gebieden is dat de duurzame 

instandhouding van soorten en habitats binnen de Europese Unie wordt gewaarborgd. Daarbij zijn instand-

houdingsdoelstellingen geformuleerd voor natuurlijke habitats en/of soorten. Dit kunnen behoudsdoel-

stellingen zijn voor habitats en leefgebieden van soorten die zich al op het gewenste niveau (kwalitatief en 

kwantitatief) bevinden of uitbreidings- respectievelijk verbeterdoelstellingen voor habitats en leefgebieden 

van soorten die zich nog niet op het gewenste niveau bevinden. Projecten die negatieve effecten kunnen 

hebben op Natura 2000-gebieden en bijbehorende instandhoudingsdoelen zijn conform artikel 2.7 van de 

Wnb in beginsel niet toegestaan. Bij significant negatieve effecten moet een passende beoordeling 

uitgevoerd worden. Wanneer uit de passende beoordeling blijkt dat significant negatieve effecten niet zijn 

uit te sluiten, dient gekeken te worden of mitigerende maatregelen mogelijk zijn om deze effecten op te 

heffen. Zijn mitigerende maatregelen niet mogelijk dan volgt de ADC-toets, waarbij eerst gekeken moet 

worden of er geen Alternatieven zijn, of er Dwingende redenen van openbaar belang van toepassing zijn 

en of Compensatie mogelijk is om de significant negatieve effecten op te lossen. 

2.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 

Voor Natura 2000-gebieden zijn doelstellingen geformuleerd voor een aantal (vogel-)soorten en 

habitattypen. Verstoring en stikstofdepositie zijn belangrijke invloeden die een negatief effect kunnen 

veroorzaken en gevolgen kunnen hebben voor de instandhoudingsdoelen van de omliggende Natura 2000-

gebieden. Een alternatief scoort zeer positief als het in belangrijke mate bijdraagt aan het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen. Een zeer negatieve score wordt toegekend aan een alternatief dat het 

behalen van de instandhoudingsdoelstellingen ernstig bemoeilijkt. In juridische termen wordt in dat geval 

dan gesproken van een verslechtering van habitats of habitats van soorten óf een significante verstoring 

van soorten waarvoor in omliggende Natura 2000-gebieden doelstellingen zijn geformuleerd. De 

scoringsmethodiek voor Natura 2000-gebieden ziet er als volgt uit: 

 

Tabel 2-1. Verklaring effectscores Natura 2000. 

Score 
Kwalitatief 

oordeel 
Verklaring  

++ Zeer positief effect  Draagt in belangrijke mate bij aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen 

+ Positief effect Draagt bij aan het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen 

0 
Geen/neutraal 

effect 
Geen (noemenswaardige) invloed 

- Negatief effect Bemoeilijkt het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in beperkte mate (negatief effect) 

- - Zeer negatief effect 
Bemoeilijkt het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in belangrijke mate (significant 

negatief effect) 
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2.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Huidige situatie 

Natura 2000 is het samenhangende netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie, 

bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. De Europese afspraken zijn in Nederland vast-

gelegd in de Wet natuurbescherming. De effecten worden beoordeeld aan de hand van de natuurlijke 

kenmerken (de instandhoudingsdoelstellingen). In Figuur 2-1. is de ligging van het plangebied ten opzichte 

van Natura 2000-gebieden weergegeven.  

 

 

Figuur 2-1. Ligging van Natura 2000-gebieden (groen) ten opzichte van het plangebied (rood omlijnd).  

 

Autonome ontwikkeling 

Voor elk Natura 2000-gebied is of wordt een beheerplan opgesteld. Hierin staat wat er moet gebeuren om 

de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen. Ook wordt hierin aangegeven welke 

activiteiten zonder vergunning in een gebied mogen plaats vinden. Beheerplannen worden opgesteld in 

nauw overleg met eigenaren, gebruikers en andere betrokken overheden, vooral gemeenten, water-

schappen en provincies. In de beheerplannen is opgenomen welke instandhoudingsdoelen behaald moeten 

worden en welke instandhoudings- en/of passende maatregelen zijn voorzien. Er mag in geen geval 

verslechtering optreden.  

2.4 Effectbeschrijving en – beoordeling alternatieven  

De Effectenindicator zoals aangereikt door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

(Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, 2020) geeft een negentiental mogelijke 

effecten, de zogenoemde storingsfactoren, waarmee in ieder geval rekening moet worden gehouden ten 
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aanzien van in Natura 2000-gebieden beschermde waarden. Op basis van deze storingsfactoren worden 

de effecten op de Natura 2000-gebieden in de omgeving beoordeeld. De afstand van de Natura 2000-

gebieden en hun waarden tot het plangebied is dusdanig groot dat voor de meeste storingsfactoren op 

voorhand kan worden uitgesloten dat deze zullen optreden als gevolg van de voorgenomen activiteit. Dit 

als gevolg van het gegeven dat emissies van bijvoorbeeld geluid, licht en trillingen, als gevolg van 

tussenliggend landgebruik als wegen en woonkernen, in combinatie met de afstand ter plaatse van geen 

enkele Natura 2000-gebied nog waarneembaar zijn of effecten kunnen veroorzaken. Bovendien grijpt de 

voorgenomen activiteit niet in op het regionale grondwater of watersystemen waar enig Natura 2000-gebied 

onderdeel van is. In onderstaande tabel is per storingsfactor de beoordeling ten aanzien van het voornemen 

weergegeven.  

 

Tabel 2-2. Mogelijke storingsfactoren en de beoordeling ten aanzien van het voornemen.  

Storingsfactoren Beoordeling 

Oppervlakteverlies Niet aan de orde. 

Versnippering Niet aan de orde. 

Verzuring door N-depositie Niet op voorhand uitgesloten. 

Vermesting door N-depositie Niet op voorhand uitgesloten. 

Verzoeting Niet aan de orde. 

Verzilting Niet aan de orde. 

Verontreiniging Niet aan de orde. 

Verdroging Niet aan de orde. 

Vernatting Niet aan de orde. 

Verandering stroomsnelheid Niet aan de orde. 

Verandering overstromingsfrequentie Niet aan de orde. 

Verandering dynamiek substraat Niet aan de orde. 

Verstoring door geluid 
Effecten uitgesloten vanwege grote afstand tussen plangebied en Natura 2000-

gebieden. 

Verstoring door licht 
Effecten uitgesloten vanwege grote afstand tussen plangebied en Natura 2000-

gebieden. 

Verstoring door trilling 
Effecten uitgesloten vanwege grote afstand tussen plangebied en Natura 2000-

gebieden. 

Optische verstoring 
Effecten uitgesloten vanwege grote afstand tussen plangebied en Natura 2000-

gebieden. 

Verstoring door mechanische effecten Niet aan de orde.  

Verandering in populatiedynamiek Niet aan de orde. 

Bewuste soortensamenstelling Niet aan de orde. 

 

Effecten ten gevolge van vrijwel alle in de Effectenindicator opgenomen storingsfactoren zijn ook op 

voorhand uitgesloten. De enige storingsfactoren waarvan op voorhand niet duidelijk is of deze relevant is, 

is verzuring en vermesting door N-depositie (stikstofdepositie) uit de lucht.  

 

Binnen een straal van 25 kilometer hemelsbreed rond alle wegen die door het project met een substantiële 

toename van de hoeveelheid verkeer te maken krijgen liggen 18 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden 

(Figuur 2-2). Van deze gebieden zijn habitattypen en leefgebieden in 16 Natura 2000-gebieden in de huidige 

situatie al overbelast. In Tabel 2-3 zijn deze Natura 2000-gebieden weergegeven.  
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Figuur 2-2. Ligging van Natura 2000-gebieden ten opzichte van het plangebied. Het blauwe gebied ligt binnen 25 kilometer van het 

plangebied.  

 

Tabel 2-3. Natura 2000-gebieden binnen een straal van 25 kilometer rond alle wegen die door het project met een substantiële toename 

van de hoeveelheid verkeer te maken krijgen.  

Natura 2000-gebied Stikstofgevoelig (ja/nee) (Nadere) Overschrijding KDW 

Biesbosch Ja Ja 

Boezems Kinderdijk Nee N.v.t. 

Broekvelden, Vettenbroek & Polderstein Ja Mogelijk op 2 hexagonen 

Coepelduynen Ja Ja 

De Wilck Nee N.v.t. 

Donkse Laagten Nee N.v.t. 

Duinen Goeree & Kwade Hoek Ja Ja 

Grevelingen Ja Ja 

Haringvliet Nee N.v.t. 

Hollands Diep Nee N.v.t. 

Kennemerland-Zuid Ja Ja 

Krammer-Volkerak Ja Ja 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

4 oktober 2022   BH7340WATRP2205191205 8  

 

Langstraat Ja Ja 

Lingegebied & Diefdijk-Zuid Ja Ja 

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem Ja Ja 

Meijendel & Berkheide Ja Ja 

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck Ja Ja 

Oude Maas Nee N.v.t. 

Oudeland van Strijen Nee N.v.t. 

Solleveld & Kapittelduinen Ja Ja 

Uiterwaarden Lek Ja Ja 

Voordelta Ja Nee 

Voornes Duin Ja Ja 

Westduinpark & Wapendal Ja Ja 

Zouweboezem Ja Ja 

 

Op 2 september 2022 is een AERIUS-berekening uitgevoerd voor de gebruiksfase van het project1. Uit deze 

berekening is gebleken dat er op 6 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden een toename van stikstof-

depositie optreedt als gevolg van de gebruiksfase van het project. Deze zijn weergegeven in Tabel 2-4. In 

totaal betreft dit een toename van depositie op ruim 20 habitattypen en leefgebieden. In alle gevallen gaat 

het om stikstofgevoelige habitattypen of leefgebieden waarop, in ieder geval voor een deel van de 

oppervlakte van deze gebieden, reeds een overschrijding van de KDW plaatsvindt. De maximale bijdrage 

aan stikstofdepositie als gevolg van de gebruiksfase van het project is 0,27 mol/ha/j op 19,8 hectare van 

het leefgebied Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied in de 

Biesbosch. Aanvullend op de habitattypen en leefgebieden uit de aanwijzingen van de Natura 2000-

gebieden komen in deze gebieden ook andere habitattypen en leefgebieden voor waarvoor deze gebieden 

nog niet zijn aangewezen. Deze aanvullende habitattypen en leefgebieden zijn opgenomen in het 

zogeheten veegbesluit. Het is mogelijk dat deze habitattypen en leefgebieden binnenkort toegevoegd zullen 

worden aan de aanwijzingen. Hierdoor is het aannemelijk dat het aantal stikstofgevoelige doelen toe zal 

nemen. 

 

Tabel 2-4. Maximale stikstofdepositie (mol N/ha/j) per Natura 2000-gebied als gevolg van de gebruiksfase.  

Natura 2000-gebied Maximale stikstofdepositietoename (mol N/ha/j) 

Biesbosch 0,27 

Uiterwaarden Lek 0,08 

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,05 

Krammer-Volkerak 0,04 

Meijendel & Berkheide 0,03 

Zouweboezem 0,01 

 

Het voornemen leidt tot een toename van stikstofdepositie op meerdere stikstofgevoelige en al overbelaste 

habitattypen en/of leefgebieden in zes Natura 2000-gebieden. Het is daarom niet uitgesloten dat het project 

 
1 RHDHV, 2022. Stikstofdepositie van de Brienenoordcorridor. Kenmerk: BH730-WM-NT-220914-1042.  
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leidt tot significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van een toename van depositie. 

Naar verwachting zijn de alternatieven hierin niet onderscheidend (Tabel 2-5).  

 

Tabel 2-5. Effectscores op Natura 2000-gebieden als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling.  

Alternatieven Score Kwalitatief oordeel 

Alternatief A - Negatief effect 

Alternatief B - Negatief effect 

Alternatief C  - Negatief effect 

 

Vrijstelling aanlegfase 

De stikstofdepositie in de aanlegfase van het project is nog niet berekend omdat veel informatie ten aanzien 

van werkzaamheden en in te zetten materiaal nog niet bepaald is. Het is echter niet uitgesloten dat er sprake 

is van een toename van stikstofdepositie als gevolg van de aanlegfase van het project. In de Wet 

Stikstofreductie en natuurverbetering is opgenomen dat de stikstofdepositie tijdens de aanlegfase is 

vrijgesteld van een natuurvergunningplicht. Er is wel een verplichting om tijdens de aanlegwerkzaamheden 

de emissie van stikstof te beperken. Hiermee wordt beoogd dat de gebruikte machines en andere processen 

worden vervangen door alternatieven die voor minder stikstofuitstoot zorgen. In opdracht van het Ministerie 

van Infrastructuur en Water is een handreiking opgesteld waarin mogelijk toe te passen kosteneffectieve 

emissiebeperkende maatregelen worden voorgesteld. Het bevoegd gezag moet vóór het uitvoeren van de 

werkzaamheden geïnformeerd worden over de invulling van voornoemde verplichting. Bij het aanvragen 

van een omgevingsvergunning voor de werkzaamheden dient de initiatiefnemer informatie aan te leveren 

over de maatregelen die bij het project worden getroffen (Artikel 7.19a, Besluit bouwwerken leefomgeving). 

Het is onzeker of de vrijstelling in de toekomst in haar huidige vorm blijft gelden. Hiermee dient rekening te 

worden gehouden in het vervolg van het project. 

2.5 Mitigerende en compenserende maatregelen 

In de huidige situatie is extra stikstofdepositie tijdens de aanlegfase van het voornemen vrijgesteld. Het is 

mogelijk dat deze vrijstelling op termijn vervalt omdat dit voor ligt bij de Raad van State.  

 

Het is niet uitgesloten dat significant negatieve effecten kunnen optreden als gevolg van een blijvende 

toename van stikstofdepositie als gevolg van het voornemen. In de huidige juridische context is het 

onwaarschijnlijk dat een blijvende toename van stikstofdepositie als gevolg van het voornemen op de 

meeste habitattypen vergund kan/zal worden. Er is namelijk al sprake van een overbelaste situatie. 

Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat door brongerichte maatregelen, zoals gebruik van elektrische 

voertuigen en het verlagen van de maximale snelheid, een blijvende toename van stikstofdepositie geheel 

voorkomen kan worden. Er dienen in dat geval mitigerende maatregelen getroffen te worden, zoals extern 

salderen, om het uitvoeren van het initiatief mogelijk te maken.  

 

Na het treffen van mitigerende maatregelen dient er geen blijvend effect te zijn op Natura 2000-gebieden 

als gevolg van het voornemen ten aanzien van stikstofdepositie. Indien er na het treffen van mitigerende 

maatregelen nog sprake is van significant negatieve effecten is de volgende stap het doorlopen van een 

ADC-toets. De afwezigheid van Alternatieven en aan de orde zijn van Dwingende redenen moet voldoende 

onderbouwd worden. Dit kan lastig zijn. Ook de eventuele Compensatie-opgave is niet altijd in te vullen 

vanwege gebrek aan geschikte locaties, aanvullend op al bestaande maatregelen die voor Natura 2000 al 

genomen worden.  
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Tabel 2-6. Effectscores op Natura 2000-gebieden na nemen van mitigerende maatregelen 

Alternatieven Score Kwalitatief oordeel 

Alternatief A 0 Geen/neutraal effect 

Alternatief B 0 Geen/neutraal effect 

Alternatief C  0 Geen/neutraal effect 

2.6 Conclusie  

Het is waarschijnlijk dat het voornemen leidt tot een tijdelijke toename van stikstofdepositie op enkele, al 

dan niet alle, stikstofgevoelige en al overbelaste habitattypen en/of leefgebieden in verschillende Natura 

2000-gebieden. Daarnaast is berekend dat er op verschillende habitattypen en leefgebieden van zes 

stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden een toename is van stikstofdepositie als gevolg van de 

gebruiksfase. Het is daarom niet uitgesloten dat het project een significant negatief effect heeft op Natura 

2000-gebieden. Naar verwachting zullen de alternatieven hierin niet onderscheidend zijn. De negatieve 

effecten in de aanlegfase zijn vooralsnog vrijgesteld. De negatieve effecten tijdens de gebruiksfase zijn naar 

verwachting niet-vergunbaar en dienen te worden gemitigeerd door middel van bijvoorbeeld externe 

saldering.  

 

In het geval van het nemen van mitigerende maatregelen zoals externe saldering is het aanvragen van een 

Wnb-vergunning noodzakelijk, maar is er geen reden om aan te nemen dat deze niet verleend kan worden. 

Indien er na het treffen van mitigerende maatregelen nog sprake is van significant negatieve effecten is de 

volgende stap het doorlopen van een ADC-toets. 

2.7 Leemten in kennis  

Op dit moment is er nog geen AERIUS-berekening uitgevoerd. Dit betekent dat nog niet duidelijk is of en 

op welke Natura 2000-gebieden en habitattypen er sprake zal zijn van een toename van stikstofdepositie 

als gevolg van het voornemen. Het uitvoeren van een AERIUS-berekening is noodzakelijk om de negatieve 

effecten te kunnen bepalen, voorkomen, mitigeren en/of compenseren.  
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3 Beschermde soorten 

3.1 Wettelijk kader 

De Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) kent drie algemene beschermingsregimes waarin de 

bescherming van verschillende in het wild levende planten- en diersoorten is gewaarborgd. Elk van de 

beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van 

deze verboden. Bij de toetsing aan het soortbeschermingsdeel van de Wnb wordt bepaald of beschermde 

plant- en diersoorten kunnen voorkomen in het onderzoeksgebied en of de functionaliteit van het leefgebied 

van deze soorten aangetast wordt als gevolg van het project, waardoor de gunstige staat van 

instandhouding in gevaar komt. Daarnaast geldt voor alle in het wild levende planten en dieren (dus ook 

voor soorten die niet zijn opgenomen in de Wnb) de algemene zorgplicht conform Wnb artikel 1.11. Deze 

plicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild levende planten en 

dieren en hun leefomgeving.  

3.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 

In het plangebied is leefgebied aanwezig voor een aantal soorten, die door de Wet natuurbescherming 

beschermd zijn. De ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt, kunnen van invloed zijn op beschermde 

soorten of hun leefgebieden. In dit hoofdstuk is verkend wat de gevolgen van deze ontwikkelingen kunnen 

zijn. Een zeer positieve score wordt toegekend als één van de alternatieven een grote bijdrage levert aan 

het vergroten van leefgebieden en het verbeteren van de kwaliteit. Een alternatief waarbij leefgebieden in 

ernstige mate worden aangetast of op grote schaal verdwijnen scoort zeer negatief. De scoringsmethodiek 

voor de beschermde soorten ziet er als volgt uit: 

 

Tabel 3-1. Verklaring effectscores beschermde soorten 

Score 
Kwalitatief 

oordeel  
Verklaring  

++ Zeer positief Draagt in belangrijke mate bij aan het vergroten of verbeteren van leefgebied 

+ Positief Draagt bij aan het vergroten of verbeteren van leefgebied 

0 Neutraal Geen (noemenswaardige) invloed 

- Negatief Heeft tot gevolg dat leefgebieden worden aangetast of (tijdelijk) verdwijnen 

- - Zeer negatief 
Heeft tot gevolg dat leefgebieden in ernstige mate worden aangetast of op grote schaal verdwijnen 

(duurzame instandhouding is in het geding) 

3.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Huidige situatie  

Uit de geraadpleegde verspreidingsgegevens van de NDFF van de afgelopen 10 jaar is gebleken dat er 

waarnemingen bekend zijn van verschillende soortgroepen in en enkele kilometers rondom het plangebied. 

De soorten zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Daarnaast zijn in de tabel soorten weergegeven 

waarvan het plangebied binnen het bekende verspreidingsgebied ligt van de soorten en waarvan aan-

nemelijk is dat ze gebruik maken van het plangebied.  
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Tabel 3-2. Soorten die volgens de bekende verspreiding kunnen voorkomen in het plangebied.  

Soortgroep Soorten 

Vaatplanten Glad biggenkruid en schubvaren. 

Grondgebonden zoogdieren 

Bever, bosmuis, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, haas, 

hermelijn, huisspitsmuis, konijn, ree, rosse woelmuis, steenmarter, veldmuis, vos, wezel 

en woelrat.  

Vleermuizen 
Gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse 

vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis en watervleermuis. 

Broedvogels 
Zowel algemene broedvogels als broedvogels met jaarrond beschermde nesten zoals 

boomvalk, buizerd, ransuil en sperwer.  

Vissen Geen 

Amfibieën Bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander, meerkikker, bastaardkikker,  

Reptielen Geen 

Ongewervelden Grote vos, iepenpage en rivierrombout  

 

Aan de hand van de in en in de directe omgeving van het plangebied aanwezige biotopen in combinatie 

met de geraadpleegde verspreidingsgegevens wordt het voorkomen van beschermde reptielen en vissen 

in het plangebied niet verwacht. Op grond van de geraadpleegde verspreidingsgegevens en de in het 

plangebied aanwezige biotopen (bepaald aan de hand van luchtfoto’s) is het aannemelijk dat in het 

plangebied grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, broedvogels en amfibieën voorkomen. Daarnaast is 

het voorkomen van beschermde vaatplanten en ongewervelden op basis van de beschikbare informatie niet 

op voorhand uitgesloten.  

 

Autonome ontwikkeling 

Naar verwachting blijven de huidige aanwezige habitats in hoofdlijnen in stand met het huidige gebruik van 

het gebied. De geschiktheid van de habitats voor de aanwezige soorten blijft gelijk. Sommige van deze 

soorten, zoals onder andere meervleermuis, watervleermuis, hermelijn en wezel, staan landelijk wel al onder 

druk door het afnemen van oppervlakte en geschiktheid van habitats. Het is onbekend wat de trend in het 

plangebied is. 

3.4 Effectbeschrijving en – beoordeling alternatieven  

In Tabel 3-3 zijn de effecten op houtopstanden, poelen, watergangen en bermen als gevolg van de 

verschillende alternatieven weergegeven. De houtopstanden, poelen, watergangen en bermen voorzien in 

voedsel, verblijf- en schuilplaatsen, verbinding en variatie voor beschermde soorten. Dit gaat door het 

voornemen permanent verloren. Potentiële negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling 

zijn hieronder per soortgroep beschreven.  

 

Tabel 3-3. Effecten op houtopstanden, poelen, watergangen en bermen als gevolg van de verschillende alternatieven. 

Alternatieven Te kappen 

houtopstanden 

Poelen Watergangen en bermen 

Alternatief A 10,7 hectare 1 aangetast, 1 mogelijk 

aangetast 

Over meerdere kilometers worden watergangen 

en bermen geraakt en/of aangetast 

Alternatief B 8,9 hectare 2 mogelijk aangetast Over meerdere kilometers worden watergangen 

en bermen geraakt en/of aangetast 

Alternatief C 11,7 hectare 2 aangetast, 1 mogelijk 

aangetast 

Over meerdere kilometers worden watergangen 

en bermen geraakt en/of aangetast 
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▪ Het is niet uitgesloten dat beschermde vaatplanten (glad biggenkruid) voorkomen in de bermen in het 

plangebied. Door graafwerkzaamheden kunnen groeiplaatsen worden aangetast, hetgeen een 

overtreding is van artikel 3.10, lid 1c van de Wnb.  

▪ Het is niet uitgesloten dat beschermde grondgebonden zoogdieren verblijfplaatsen en/of 

foerageergebied hebben in met name de bermen en de te kappen houtopstanden. Door 

graafwerkzaamheden in de bermen en het kappen van bomen gaat dit verloren. Ook kunnen tijdens de 

werkzaamheden individuen worden verstoord of gedood. De voorgenomen ontwikkeling leidt daardoor 

mogelijk tot overtredingen van zowel artikel 3.5, lid 1, 2 en 4, als artikel 3.10, lid 1a en b van de Wnb.  

▪ Het is niet uitgesloten dat vleermuizen verblijfplaatsen hebben in de te kappen houtopstanden of dat 

hier-langs gefoerageerd wordt. Daarnaast kunnen ze mogelijk bij de watergangen, poelen en bermen 

foerageren en kunnen ze de houtopstanden en watergangen gebruiken om zich te oriënteren in het 

landschap. Het voornemen kan daardoor leiden tot vernietiging van verblijfplaatsen, foerageergebied 

en vliegroutes, hetgeen een overtreding is van artikel 3.5, lid 1, 2 en 4 van de Wnb.  

▪ Het kappen van de houtopstanden kan leiden tot het aantasten van nesten van algemene broedvogels 

en jaarrond beschermde nesten. Het voornemen kan daardoor leiden tot overtreding van artikel 3.1, lid 

1, 2 en 4 van de Wnb.  

▪ Het is niet uitgesloten dat amfibieën voorkomen in de poelen, watergangen, bermen of nabij de hout-

opstanden. De voorgenomen ontwikkeling kan daardoor leiden tot overtreding van artikel 3.10, lid 1, 2 

en 4.  

▪ Het is niet uitgesloten dat beschermde ongewervelden (grote vos, iepenpage) voorkomt nabij de hout-

opstanden in het plangebied. Het kappen van houtopstanden kan daardoor leiden tot aantasting van 

leefgebied en het doden van individuen, hetgeen een overtreding is van artikel 3.10, lid 1, 2 en 4.  

 

De hierboven beschreven effecten zijn permanent. De houtopstanden, poelen, watergangen en bermen 

voorzien mogelijk in leefgebied voor verschillende beschermde soorten. Dit gaat door het voornemen 

permanent verloren. Alle alternatieven leiden hierdoor tot een zeer negatief effect op beschermde soorten. 

De alternatieven zijn hierin niet fundamenteel onderscheidend omdat de ordegrootte van de effecten 

vergelijkbaar is. In een latere fase van het project dient nader in kaart gebracht te worden wat de functie 

van het plangebied is voor beschermde soorten. Hierbij dient in eerste instantie een oriënterend veldbezoek 

te worden uitgevoerd. Aan de hand van dit veldbezoek dient te worden bepaald welke vervolgstappen, zoals 

eventuele voorzorgs- en of/mitigerende maatregelen en het aanvragen van een ontheffing, benodigd zijn. 

 

Tijdelijke effecten 

Naast permanente effecten als verlies van leefgebied kan er tijdens de aanlegfase ook nog sprake zijn van 

verstoring van alle in en rondom het plangebied aanwezige soort(groep)en. De verblijfplaatsen van grond-

gebonden zoogdieren en vleermuizen in de omgeving van locaties waar werkzaamheden plaatsvinden 

kunnen namelijk dusdanig verstoord worden dat deze niet meer bruikbaar zijn. Ook vliegroutes en 

foerageergebieden van vleermuizen kunnen worden verstoord indien er tijdens de aanlegfase werkzaam-

heden plaatsvinden in de avond waarbij gebruik gemaakt wordt van kunstlicht tijdens de kwetsbare periode 

van vleermuizen (grofweg eind maart tot en met half oktober). Indien er gewerkt wordt nabij in gebruik zijnde 

nesten van broedvogels kunnen de nesten dusdanig worden verstoord dat de broedende vogels het nest 

verlaten. Dit kan ertoe leiden dat het broedgeval mislukt. Alle alternatieven kunnen hierdoor tot een zeer 

negatief effect op beschermde soorten leiden. De alternatieven zijn hierin niet fundamenteel onder-

scheidend omdat de ordegrootte van de effecten vergelijkbaar is. 

 

In Tabel 3-4 zijn de effectscores weergegeven.  
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Tabel 3-4. Effectscores op beschermde soorten als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. 

Alternatieven Score Kwalitatief oordeel 

Alternatief A - - Zeer negatief effect 

Alternatief B - - Zeer negatief effect 

Alternatief C  - - Zeer negatief effect 

3.5 Mitigerende en compenserende maatregelen 

Door het nemen van voorzorgs-, mitigerende en/of compenserende maatregelen, zoals het werken buiten 

kwetsbare periodes van beschermde soorten, het één richting op werken zodat dieren kunnen vluchten en 

het realiseren van alternatief leefgebied, kunnen negatieve effecten op de instandhouding van populaties 

van beschermde soorten worden beperkt of voorkomen. Omdat er vrijwel zeker leefgebieden verdwijnen 

zijn enige negatieve effecten niet geheel te voorkomen. De alternatieven zijn hierin niet onderscheidend 

(Tabel 3-5).  

 

Tabel 3-5. Effectscores op beschermde soorten na nemen van mitigerende maatregelen 

Alternatieven Score Kwalitatief oordeel 

Alternatief A - Negatief effect 

Alternatief B - Negatief effect 

Alternatief C  - Negatief effect 

3.6 Conclusie  

Door de voorgenomen ontwikkeling worden leefgebieden van beschermde soorten permanent aangetast. 

Ook kunnen beschermde soorten worden verstoord of gedood. Tijdens de aanlegfase kan daarnaast 

verstoring optreden op beschermde soorten die voorkomen in en rondom het plangebied. De voorgenomen 

ontwikkeling leidt daardoor tot een zeer negatief effect op beschermde soorten. Door het nemen van 

voorzorgs-, mitigerende en/of compenserende maatregelen kunnen negatieve effecten deels worden 

voorkomen of verzacht.  

3.7 Leemten in kennis  

Aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied dient nader te worden onderzocht om negatieve 

effecten als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling te kunnen uitsluiten, voorkomen of mitigeren.  
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4 Houtopstanden  

4.1 Wettelijk en beleidskader 

Houtopstanden (Hoofdstuk 4 Wnb)  

In de Wnb is de bescherming van houtopstanden geregeld in hoofdstuk 4. Het doel van de regels met 

betrekking tot houtopstanden onder de Wnb is de instandhouding van het bosareaal. Om deze doelstelling 

te realiseren geldt er een meldplicht, herplantplicht en mogelijke oplegging van een kapverbod ingeval van 

kap van houtopstanden groter dan 10 are of 20 rijbomen gelegen buiten de bebouwde kom. Hiervan zijn 

bijvoorbeeld fruitboomgaarden, lijnvormige beplantingen van wilgen of populieren, kerstbomen en 

houtopstanden op erven en tuinen vrijgesteld van bescherming. Voor Rijkswaterstaat bestaat er de 

‘Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat’ 2  voor bomen die onder hoofdstuk 4 van de Wet 

natuurbescherming vallen. Aan deze ontheffing is het voorschrift verbonden dat Rijkswaterstaat bij 

kennisgeving van het vellen van de houtopstanden aangeeft waar de herbeplanting zal plaatsvinden, 

alsmede wat de aard en hoeveelheid van de herbeplanting is. De herbeplanting geschiedt door op 

bosbouwkundig verantwoorde wijze een ten minste gelijke oppervlakte te realiseren. Rijkswaterstat spant 

zich in om de herbeplanting te realiseren in de provincie waar de velling plaatsvindt.   

 

Houtopstanden (APV gemeente Rotterdam) 

In de APV van de gemeente Rotterdam is beschreven dat het kappen van bomen met een stamomtrek (bij 

meerstammigheid de omtrek van de dikste stam), van minimaal 50 centimeter op 130 centimeter hoogte 

boven het maaiveld verboden is zonder omgevingsvergunning. Ook het vellen van een overige houtopstand 

(hakhout, houtwal, struweel en lintbeplanting in de vorm van bosheesters en beplanting van bosplantsoen, 

al dan niet met boomvormers, niet zijnde een boom) is verboden zonder omgevingsvergunning. Het verbod 

geldt niet voor onder andere bomen die behoren tot het populieren- of wilgengeslacht, als wegbeplantingen 

en éénrijige wegbeplantingen op of langs landbouwgronden, tenzij deze zijn geknot; fruitbomen en 

windschermen om boomgaarden; fijnsparren of andere coniferen, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om 

te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen; kweekgoed of bomen 

die worden geveld krachtens de Plantenziektenwet of indien hiervoor door de burgemeester mondeling 

toestemming is gegeven vanwege acuut gevaar voor veiligheid van personen en zaken. 

4.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 

In het plangebied zijn bomen en houtopstanden aanwezig, die door de Wet natuurbescherming of de 

Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Rotterdam beschermd zijn. De ontwikkelingen die het 

plan mogelijk maakt, kunnen van invloed zijn op de bomen en houtopstanden. In dit onderzoek is verkend 

wat de gevolgen van deze ontwikkelingen kunnen zijn. Voor de effectbeoordeling is gebruik gemaakt van 

de luchtfoto van het plangebied. De luchtfoto is leidend bij het bepalen van het aantal bomen/hectare 

houtopstanden wat binnen het ruimtebeslag van de verschillende alternatieven valt. De effectbeoordeling 

voor de alternatieven heeft plaatsgevonden op basis van een kwantitatieve analyses ten opzichte van de 

hoeveelheid bomen in de omgeving volgens de volgende beoordelingsschaal:  

  

 
2 https://wetten.overheid.nl/BWBR0038864/2016-12-01  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0038864/2016-12-01
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Tabel 4-1. Verklaring effectscores beschermde houtopstanden en bomen. 

Score 
Kwalitatief 

oordeel  
Verklaring  

++ Zeer positief Grote bijdrage uitbreiding oppervlakte houtopstanden/aantal bomen 

+ Positief Beperkte uitbreiding oppervlakte houtopstanden/aantal bomen 

0 Neutraal Geen aantasting van bomen en houtopstanden 

- Negatief Beperkte aantasting oppervlakte houtopstanden/aantal bomen 

- - Zeer negatief Grote aantasting oppervlakte houtopstanden/aantal bomen 

4.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Huidige situatie 

Het tracé langs de A16 ligt binnen de bebouwde komgrenzen van de gemeente Rotterdam. Bomen die hier 

zijn gelegen, zijn mogelijk beschermd onder de APV van de gemeente Rotterdam. Het tracé langs de A15 

ligt buiten de bebouwde komgrenzen van enig gemeente (zie Figuur 4-1). Deze bomen zijn beschermd 

onder hoofdstuk 4 van de Wnb.3  

 

 

Figuur 4-1. Ruimtebeslagen van de verschillende alternatieven waarbij is aangegeven of deze binnen of buiten de 

bebouwde komgrenzen van een gemeente zijn gelegen. 

 
3OZHZ, 2021. Komgrenzen provincie Zuid-Holland, https://geo.ozhz.nl/?@Komgrenzen_ZH_Wnb#, geraadpleegd op 23 april 2022.  

https://geo.ozhz.nl/?@Komgrenzen_ZH_Wnb
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Autonome ontwikkeling 

Er wordt aangenomen dat de aanwezige bomen en houtopstanden in het plangebied langdurig behouden 

worden en langzaam groter worden. Het is niet bekend dat er, afgezien van de voorgenomen ontwikkeling, 

plannen zijn voor bomenkap in het plangebied  

4.4 Effectbeschrijving en -beoordeling alternatieven 

In Tabel 4-2 is per alternatief het aantal hectare te kappen houtopstanden weergegeven. Voor alternatief B 

worden er minder houtopstanden gekapt dan voor alternatief A en C. Voor alternatief A worden er minder 

houtopstanden gekapt dan voor alternatief C. Voor alternatief C wordt het grootste oppervlakte hout-

opstanden gekapt. In stedelijk gebied zijn houtopstanden relatief schaars. Bij alle alternatieven wordt er een 

in verhouding tot de in de omgeving aanwezige houtopstanden groot oppervlakte houtopstanden gekapt en 

is er een zeer negatief effect. De effectscores per alternatief zijn weergegeven in Tabel 4-3. Deze 

behoordeling is gebaseerd op kap van bomen en houtopstanden binnen en buiten de bebouwde kom.  

 

Tabel 4-2. Aantal te kappen hectare houtopstanden per alternatief.  

Alternatieven 
Te kappen houtopstanden 

binnen bebouwde kom (ha) 

Te kappen houtopstanden 

buiten bebouwde kom (ha) 

Te kappen houtopstanden 

totaal (ha) 

Alternatief A 6,7 4,0 10,7 

Alternatief B 7,3 1,6 8,9 

Alternatief C 8,0 3,7 11,7 

 

Tabel 4-3. Effectscores op houtopstanden en bomen als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling 

Alternatieven Score Kwalitatief oordeel 

Alternatief A - - Zeer negatief effect 

Alternatief B - - Zeer negatief effect 

Alternatief C  - - Zeer negatief effect 

4.5 Mitigerende en compenserende maatregelen 

Houtopstanden die gekapt worden buiten de bebouwde kom dienen een-op-een te worden herplant (hierop 

zijn uitzonderingen indien het bijvoorbeeld populieren betreft, dit is toegelicht in de Omgevingsverordening). 

Bij het doen van een kapmelding dient een herbeplantingsplan gereed te zijn. De gemeente Rotterdam kan 

voor het kappen van houtopstanden binnen de bebouwde kom ook een herplantplicht opdragen. Indien de 

te kappen houtopstanden volledig kunnen worden herplant en er een vergelijkbare verbinding en samen-

hang blijft tussen de te kappen houtopstanden als in de huidige situatie, zijn negatieve effecten te 

compenseren. De verloren ecologische en landschappelijke waarden van de te kappen bomen zijn echter 

pas na vele jaren na herplant weer enigszins vergelijkbaar met de huidige situatie. De effectscores per 

alternatief na compensatie zijn weergegeven in Tabel 4-4. 

 

Tabel 4-4. Effectscores op houtopstanden en bomen na nemen van mitigerende maatregelen 

Alternatieven Score Kwalitatief oordeel 

Alternatief A - Negatief effect 

Alternatief B - Negatief effect 

Alternatief C  - Negatief effect 
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4.6 Conclusie 

Voor alternatief B worden er minder houtopstanden gekapt dan voor alternatief A en C. Voor alternatief A 

worden er minder houtopstanden gekapt dan voor alternatief C. Voor alternatief C wordt het grootste 

oppervlakte houtopstanden gekapt. In stedelijk gebied zijn houtopstanden relatief schaars. Bij alle 

alternatieven wordt er een in verhouding tot de in de omgeving aanwezige houtopstanden groot oppervlakte 

houtopstanden gekapt en is er een zeer negatief effect. Negatieve effecten dienen door middel van herplant 

gecompenseerd te worden, maar de verloren ecologische en landschappelijke waarden zullen pas na vele 

jaren weer enigszins vergelijkbaar zijn. Daarom is zo weinig mogelijk kappen de beste optie. 

4.7 Leemten in kennis 

Niet van toepassing. 
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5 KRW 

5.1 Wettelijk kader 

Alle Rijkswateren in Nederland zijn overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) aangewezen 

als oppervlaktewaterlichaam. Per waterlichaam zijn doelen voor een goede ecologische toestand 

vastgesteld. Ook zijn er doelen voor de chemische toestand van de oppervlaktewateren gedefinieerd. De 

Kaderrichtlijn Water (KRW) is opgesteld om de waterkwaliteit in Europa te verbeteren. Uiterlijk in 2027 

moeten de wateren in Europa voldoen aan de richtlijn (voldoende schoon en gezond).  

 

Als initiatiefnemers een activiteit willen ondernemen die plaatsvindt in of nabij een rijkswater moet worden 

getoetst of hiervoor een watervergunning nodig is. Eén van de zaken die moet worden getoetst is of de 

activiteit mogelijk effect heeft op de ecologische of chemische toestand van een rijkswater. Rijkswaterstaat 

heeft een toetsingskader voor bepaling van effecten door ingrepen op Rijkswateren op de Kaderrichtlijn 

Water (KRW) vastgesteld. Volgens dit toetsingskader moet het bestaande areaal dat relevant is voor KRW-

doelen (vis, macrofauna en waterplanten) bij verslechtering en/of afname van de omvang worden 

gecompenseerd. Het gebied dat (potentieel) meer dan 50 dagen per jaar onder water staat noemt men 

(ecologisch) relevant areaal KRW. 

 

Bij het uitvoeren van de toetsing staat de volgende vraag centraal: ‘Kunnen de KRW-doelstellingen waarop 

de activiteit mogelijk effecten heeft nog behaald worden als de activiteit daadwerkelijk plaatsvindt?’ Het 

resultaat van de toets kan zijn dat (1) de activiteit zonder voorwaarden ter bescherming van de ecologische 

en chemische toestand is toegestaan, (2) de activiteit is toegestaan mits er aanvullende maatregelen 

worden genomen (vergunningsvoorwaarden), of (3) de activiteit is niet toegestaan omdat er onacceptabele, 

negatieve effecten op de chemische en/of ecologische toestand van het waterlichaam zijn, die niet met 

aanvullende maatregelen kunnen worden voorkomen of vereffend. 

5.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 

Bij de beoordeling wordt bepaald of (ecologische relevant areaal) KRW geraakt wordt door het ruimtebeslag 

van de verschillende alternatieven. Een zeer positieve score wordt toegekend aan een alternatief dat in 

belangrijke mate bijdraagt aan de uitbreiding van (ecologische relevant areaal) KRW. Een alternatief dat op 

dit criterium zeer negatief scoort leidt tot vernietiging van een groot oppervlak van (ecologische relevant 

areaal) KRW. Er is in dat geval sprake van een ernstige aantasting. Voor de KRW wordt de volgende 

scoringsmethodiek toegepast: 

 

Tabel 5-1. Verklaring effectscores (ecologisch relevant areaal) KRW.  

Score 
Kwalitatief 

oordeel  
Verklaring  

++ Zeer positief Draagt in belangrijke mate bij aan de uitbreiding van (ecologisch relevant areaal) KRW 

+ Positief Draagt bij aan de uitbreiding van (ecologisch relevant areaal) KRW 

0 Neutraal Geen (noemenswaardige) invloed 

- Negatief Vernietiging oppervlak van (ecologisch relevant areaal) KRW 

- - Zeer negatief Vernietiging groot oppervlak van (ecologisch relevant areaal) KRW 
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5.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Huidige situatie 

De Van Brienenoordbrug loopt over het KRW-lichaam Nieuwe Maas. Alternatief B en alternatief C lopen 

over de Van Brienenoordbrug (Figuur 5-1.). Ter hoogte van de Van Brienenoordbrug is ecologische relevant 

areaal voor oeverplanten, vis, macrofauna en waterplanten ingetekend (Figuur 5-2.).4  

 

 

Figuur 5-1. Ligging van de alternatieven ten opzichte van KRW.  

 

Autonome ontwikkeling 

In de factsheet oppervlaktewater 805 is te lezen dat de huidige situatie van de Nieuwe Maas ten aanzien 

van chemie slecht is en ten aanzien van vis matig. De huidige staat van macrofauna, fytoplankton en overige 

waterflora is goed. De status van het waterlichaam is sterk veranderd als gevolg van menselijke ingrepen 

in de hydromorfologie, waardoor de hydromorfologie van het waterlichaam zodanig van karakter is 

veranderd dat een goede ecologische toestand niet meer te realiseren is zonder significante schade aan de 

gebruiksfuncties (onder andere scheepvaart, waaronder havenfaciliteiten en recreatie, en waterhuishouding 

zoals bescherming tegen overstromingen en afwatering). De doelen voor macrofauna, fytoplankton en 

overige waterflora zullen in 2027 vrijwel zeker bereikt zijn. Voor vis is dit redelijk zeker. Ook de doelen voor 

chemie zullen in 2027 vrijwel zeker zijn bereikt.  

 
4 Nationaal Georegister. KRW-areaal oeverplanten, vis, macrofauna en waterplanten. 
https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/map, geraadpleegd op 25 april 2022.  
5 Ministerie van Infrastructuur en Water, RWS, 2021. Factsheet oppervlaktewater 80. 
https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/WKP.WebApplication/General/DownloadFile?path=CustomReports/December2020Publiek/Opp
ervlaktewater/factsheet_OW_80_Ministerie_van_Infrastructuur_en_Waterstaat_Rijkswaterstaat_2021-03-11-03-47-14.pdf, 
geraadpleegd op 25 april 2022.  

https://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/map
https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/WKP.WebApplication/General/DownloadFile?path=CustomReports/December2020Publiek/Oppervlaktewater/factsheet_OW_80_Ministerie_van_Infrastructuur_en_Waterstaat_Rijkswaterstaat_2021-03-11-03-47-14.pdf
https://www.waterkwaliteitsportaal.nl/WKP.WebApplication/General/DownloadFile?path=CustomReports/December2020Publiek/Oppervlaktewater/factsheet_OW_80_Ministerie_van_Infrastructuur_en_Waterstaat_Rijkswaterstaat_2021-03-11-03-47-14.pdf
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Figuur 5-2. Ligging van de Van Brienenoordbrug (rode lijn) ten opzichte van KRW. Groen: areaal oeverplanten, oranje: areaal vis, 

bruin: areaal macrofauna en blauw: areaal waterplanten.  

5.4 Effectbeschrijving en -beoordeling alternatieven 

Voor alternatief A vinden er geen werkzaamheden plaats in de omgeving van KRW-lichaam Nieuwe Maas. 

De werkzaamheden voor alternatief B en C vinden wel plaats nabij de Nieuwe Maas. De werkzaamheden 

op deze locatie beperken zich echter tot het huidige wegdek van de Van Brienenoordbrug. Er is daarom 

geen sprake van areaalverlies en de doelstellingen worden niet belemmerd. Negatieve effecten op de 

waterkwaliteit als gevolg van werkzaamheden zijn niet te verwachten omdat de werkzaamheden moeten 

voldoen aan voorschriften. Negatieve effecten op KRW zijn daarom uitgesloten. In Tabel 5-2 zijn de 

effectscores per alternatief weergegeven. 

  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

4 oktober 2022   BH7340WATRP2205191205 22  

 

Tabel 5-2. Effectscores op KRW als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. 

Alternatieven Score Kwalitatief oordeel 

Alternatief A 0 Geen/neutraal effect 

Alternatief B 0 Geen/neutraal effect 

Alternatief C  0 Geen/neutraal effect 

5.5 Mitigerende en compenserende maatregelen 

Doordat negatieve effecten op KRW op voorhand zijn uitgesloten is het nemen van mitigerende en 

compenserende maatregelen niet van toepassing. 

5.6 Conclusie 

De voorgenomen werkzaamheden grijpen niet in op enig KRW-lichaam. Negatieve effecten op de KRW-

doelstellingen zijn daarom op voorhand uitgesloten.  

5.7 Leemten in kennis 

Niet van toepassing. 
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6 Natuurnetwerk Nederland 

6.1 Beleidskader 

Het ruimtelijk beleid voor het Natuurnetwerk Nederland, is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van 

de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied en het effectief functioneren van de ecologische 

verbindingszones. De bescherming van deze waarden vindt plaats door toepassing van een specifiek 

afwegingskader: het zogenaamde “nee, tenzij”-regime dat verankerd is in de provinciale Omgevings-

verordening. Dat betekent dat nieuwe plannen en projecten niet zijn toegestaan (‘nee’) als deze een 

significant negatief effect hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied, tenzij daarmee 

een groot openbaar belang gediend is en er geen reële alternatieven voorhanden zijn. In dat geval moet de 

schade zoveel mogelijk beperkt worden door het treffen van mitigerende maatregelen en moet de 

resterende schade gecompenseerd worden. Hiervoor is goedkeuring (of een verklaring van geen bezwaar) 

van Gedeputeerde Staten vereist. Het beleid van de provincie Zuid-Holland kent geen externe werking ten 

aanzien van het Natuurnetwerk Nederland. 

6.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 

Een zeer positieve score wordt toegekend aan een variant dat in belangrijke mate bijdraagt aan het 

versterken van de wezenlijke kenmerken en waarden. Een variant dat op dit criterium zeer negatief scoort 

heeft significant negatieven effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden. Er is in dat geval sprake van 

een ernstige aantasting. Voor het NNN wordt de volgende scoringsmethodiek toegepast: 

 

Tabel 6-1. Verklaring effectscores Natuurnetwerk Nederland. 

Score 
Kwalitatief 

oordeel  
Verklaring  

++ Zeer positief Draagt in belangrijke mate bij aan het versterken van de wezenlijke kenmerken en waarden 

+ Positief Draagt bij aan het versterken van de wezenlijke kenmerken en waarden 

0 Neutraal Geen (noemenswaardige) invloed 

- Negatief Heeft beperkte negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden 

- - Zeer negatief Heeft significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden 

6.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Huidige situatie 

Natuur in de duinen, de delta en de veenweiden wordt versterkt, beschermd en met elkaar verbonden tot 

het Natuurnetwerk Nederland in Zuid-Holland. Grote onderling verbonden natuurgebieden zijn immers beter 

bestand tegen negatieve invloeden, zoals verdroging of overstromingen. Zo ontstaat er een veilige en 

aantrekkelijke leefomgeving voor mensen, dieren en planten. De provincie Zuid-Holland is voornemens om 

uiterlijk 2027 een kwalitatief en aaneengesloten natuurnetwerk van circa 5800 hectare te realiseren. Op dit 

moment is circa 2500 hectare natuur gerealiseerd en moet nog 3300 hectare gerealiseerd worden. In Figuur 

6-1 tot en metFiguur 6-3 is de ligging van de alternatieven ten opzichte van het NNN weergegeven. De Van 

Brienenoordbrug (over de Nieuwe Maas) loopt over het NNN-gebied; het Eiland van Brienenoord.  
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Figuur 6-1. Ligging van alternatief A ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland.  

 

 

Figuur 6-2. Ligging van alternatief B ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland. 
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Figuur 6-3. Ligging van alternatief C ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland. 

 

Autonome ontwikkeling 

De provincie Zuid-Holland wil uiterlijk in 2027 5800 hectare natuur gerealiseerd hebben. Hiervoor moet de 

provincie nog 3300 hectare realiseren. Dit wordt gedaan in verschillende programma’s, zoals het 

Programma Veenweiden Krimpenerwaard, Programma Veenweiden Gouwe Wiericke, Programma 

Buijtenland van Rhoon, De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam en door het realiseren van 

Natuurschakels.6 Binnen het plangebied ligt geen opgave voor aankoop en inrichting van nieuwe natuur. In 

2020 en 2021 hebben werkzaamheden plaatsgevonden op het Eiland van Brienenoord (NNN) er zijn 

natuurvriendelijke oevers en getijdennatuur aangelegd. Na een voorzet qua bomen, planten en bloemzaden 

heeft de natuur nu de vrije hand om het eiland verder in te richten. In het gebied zijn Schotse Hooglanders 

aanwezig voor de begrazing.  

6.4 Effectbeschrijving en – beoordeling alternatieven  

Binnen het plangebied ligt het Eiland van Brienenoord. Het Eiland van Brienenoord maakt deel uit van het 

Natuurnetwerk Nederland. Het is een natuurgebied met bos, grasvlakten, open water, kleine poelen en een 

getijdengeul. Schotse Hooglanders begrazen de begroeiing en houden vooral de gras- en kruidlaag kort en 

er komen allerlei soorten vogels, planten en vlinders voor. 

 

Voor alternatief A vinden er geen werkzaamheden plaats in of in de omgeving van het NNN. Negatieve 

effecten op het NNN als gevolg van alternatief A zijn daarom op voorhand uitgesloten. Zowel alternatief B 

als C lopen over de Brienenoordbrug, welke over het Eiland van Brienenoord heen loopt. Het ruimtebeslag 

 
6 https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/natuur-landschap/natuurrijk-zuid/ontwikkeling/, geraadpleegd 22 april 2022.  

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/natuur-landschap/natuurrijk-zuid/ontwikkeling/
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beperkt zich echter tot het bestaande wegdek. De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN worden 

daarom niet aangetast. Negatieve effecten op het NNN als gevolg van alternatief B en C zijn daarom ook 

op voorhand uitgesloten. In Tabel 6-2 zijn de effectscores per alternatief weergegeven.  

 

Tabel 6-2. Effectscores op het NNN als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling 

Alternatieven Score Kwalitatief oordeel 

Alternatief A 0 Geen/neutraal effect 

Alternatief B 0 Geen/neutraal effect 

Alternatief C  0 Geen/neutraal effect 

6.5 Mitigerende en compenserende maatregelen 

Doordat negatieve effecten op het NNN op voorhand zijn uitgesloten is het nemen van mitigerende en 

compenserende maatregelen niet van toepassing.  

6.6 Conclusie  

Voor alternatief A vinden er geen werkzaamheden plaats in de omgeving van het NNN. Negatieve effecten 

op het NNN als gevolg van alternatief A zijn daarom op voorhand uitgesloten. Zowel alternatief B als C 

lopen over de Brienenoordbrug, welke over het Eiland van Brienenoord (NNN) heen loopt. Het ruimtebeslag 

beperkt zich echter tot het bestaande wegdek. De wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN worden 

daarom niet aangetast. Negatieve effecten op het NNN als gevolg van alternatief B en C zijn daarom ook 

op voorhand uitgesloten.  

6.7 Leemten in kennis  

Niet van toepassing.  
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7 Overige groenstructuren 

7.1 Belangrijke weidevogelgebieden 

7.1.1 Beleidskader 

In de omgevingsverordening van de Provincie Zuid-Holland7 is opgenomen dat ruimtelijke ontwikkelingen 

binnen belangrijk weidevogelgebied geen significante aantasting tot gevolg mogen hebben op de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het weidevogelgebied tenzij sprake is van zwaarwegend openbaar belang. In 

het geval van significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van belangrijke weide-

vogelgebieden geldt een compensatieplicht.  

7.1.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 

Een zeer positieve score wordt toegekend aan een variant dat in belangrijke mate bijdraagt aan het 

versterken van de wezenlijke kenmerken en waarden. Een variant dat op dit criterium zeer negatief scoort 

heeft significant negatieven effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden. Er is in dat geval sprake van 

een ernstige aantasting. Voor de belangrijke weidevogelgebieden wordt de volgende scoringsmethodiek 

toegepast: 

 

Tabel 7-1. Verklaring effectscores belangrijke weidevogelgebieden. 

Score 
Kwalitatief 

oordeel  
Verklaring  

++ Zeer positief Draagt in belangrijke mate bij aan het versterken van de wezenlijke kenmerken en waarden 

+ Positief Draagt bij aan het versterken van de wezenlijke kenmerken en waarden 

0 Neutraal Geen (noemenswaardige) invloed 

- Negatief Heeft beperkte negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden 

- - Zeer negatief Heeft significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden 

7.1.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Huidige situatie 

Het dichtstbijzijnde weidevogelgebied ligt op meer dan 5 kilometer afstand van het plangebied. In Figuur 

7-1. Is de ligging van de alternatieven ten opzichte van de belangrijke weidevogelgebieden weergegeven.8  

 

Autonome ontwikkeling 

In de Zuid-Hollandse landbouwgebieden komt er in 2022 meer dan 200 hectare extra leefruimte voor weide-

vogels bij. De nieuwe gedeelten komen in kansrijke bestaande weidevogelgebieden, zoals in de 

Krimpenerwaard en de Alblasserwaard. Ook in andere delen van Zuid-Holland verkent de provincie samen 

met partners de mogelijkheden. In de omgeving van het plangebied liggen geen plannen voor nieuwe 

weidevogelgebieden.  

 
7Omgevingsverordening provincie Zuid-Holland, 2022. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622914, geraadpleegd op 25 april 
2022.  
8 Provincie Zuid-Holland | Uitvoeringsprogramma Netwerk natuur Zuid-Holland. https://atlas.zuid-
holland.nl/Geoweb56/index.html?viewer=UPG_Netwerk_natuur_Zuid-Holland, geraadpleegd op 25 april 2022.  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622914
https://atlas.zuid-holland.nl/Geoweb56/index.html?viewer=UPG_Netwerk_natuur_Zuid-Holland
https://atlas.zuid-holland.nl/Geoweb56/index.html?viewer=UPG_Netwerk_natuur_Zuid-Holland
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Figuur 7-1. Ligging van de alternatieven ten opzichte van de belangrijke weidevogelgebieden.  

7.1.4 Effectbeschrijving en -beoordeling alternatieven 

Omdat alle alternatieven op meer dan 5 kilometer afstand liggen van belangrijke weidevogelgebieden zijn 

negatieve effecten op deze gebieden op voorhand uitgesloten. De alternatieven zijn hierin niet onder-

scheidend. In Tabel 7-2 zijn de effectscores per alternatief weergegeven.  

 

Tabel 7-2. Effectscores op belangrijke weidevogelgebieden als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling 

Alternatieven Score Kwalitatief oordeel 

Alternatief A 0 Geen/neutraal effect 

Alternatief B 0 Geen/neutraal effect 

Alternatief C  0 Geen/neutraal effect 

7.1.5 Mitigerende en compenserende maatregelen 

Doordat negatieve effecten op belangrijke weidevogelgebieden op voorhand zijn uitgesloten is het nemen 

van mitigerende en compenserende maatregelen niet van toepassing.  

7.1.6 Conclusie 

Geen van de alternatieven grijpt in op belangrijke weidevogelgebieden. Negatieve effecten ten aanzien van 

deze gebieden zijn daarom op voorhand uitgesloten.  
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7.1.7 Leemten in kennis 

Niet van toepassing.  

7.2 Groene bufferzones 

7.2.1 Wettelijk kader 

Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen zijn in de omgevingsverordening van de Provincie Zuid-Holland9 

groene buffers vastgesteld. Hierin is opgenomen dat ruimtelijke ontwikkelingen binnen een groene buffer 

alleen mogen indien deze vallen onder de noemer inpassen of aanpassen. Hierbij mag het groene karakter 

van het landschap niet onevenredig worden aangetast. Er moet daarbij rekening worden gehouden met de 

functie van het gebied als tegenhanger van de stedelijke verdichting en stedelijke dynamiek, de identiteit 

die het gebied verleent aan de nabij gelegen stedelijke omgeving, de bescherming die het gebied biedt 

tegen grootschalige stedelijke ontwikkeling en de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde en de 

contrastkwaliteit met het stedelijk gebied.  

7.2.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 

Een zeer positieve score wordt toegekend aan een variant dat in belangrijke mate bijdraagt aan het 

versterken van de wezenlijke kenmerken en waarden. Een variant dat op dit criterium zeer negatief scoort 

heeft significant negatieven effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden. Er is in dat geval sprake van 

een ernstige aantasting. Voor de groene buffers wordt de volgende scoringsmethodiek toegepast: 

 

Tabel 7-3. Verklaring effectscores op de groene bufferzones. 

Score 
Kwalitatief 

oordeel  
Verklaring  

++ Zeer positief Draagt in belangrijke mate bij aan uitbreiding van de oppervlakte van de groene bufferzone  

+ Positief Draagt bij aan het de uitbreiding van de oppervlakte van de groene bufferzone 

0 Neutraal Geen (noemenswaardige) invloed 

- Negatief Er is een afname van de oppervlakte van de groene bufferzone 

- - Zeer negatief Er is een grote afname van de oppervlakte van de groene bufferzone 

7.2.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Huidige situatie 

De groene bufferzone ligt op geruime afstand van het plangebied. In Figuur 7-2. is de ligging van de 

alternatieven ten opzichte van het plangebied weergegeven.10  

  

 
9Omgevingsverordening provincie Zuid-Holland, 2022. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622914, geraadpleegd op 25 april 
2022.  
10 Provincie Zuid-Holland | Uitvoeringsprogramma Netwerk natuur Zuid-Holland. https://atlas.zuid-
holland.nl/Geoweb56/index.html?viewer=UPG_Netwerk_natuur_Zuid-Holland, geraadpleegd op 25 april 2022.  

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622914
https://atlas.zuid-holland.nl/Geoweb56/index.html?viewer=UPG_Netwerk_natuur_Zuid-Holland
https://atlas.zuid-holland.nl/Geoweb56/index.html?viewer=UPG_Netwerk_natuur_Zuid-Holland
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Autonome ontwikkeling 

De groene buffer behoort tot de laag van de beleving van Zuid-Holland. Deze laag gaat over zorgvuldig 

omgaan met wat van waarde is in combinatie met het vergroten van de recreatieve gebruikswaarde van de 

provincie. Het zijn unieke stukjes landschap die bijdragen aan de identiteit en toeristische kwaliteit van de 

provincie. Zuid-Holland wordt gekenmerkt door een groot verschil tussen luwe en dynamische gebieden. 

 

 

Figuur 7-2. Ligging van het plangebied (rode cirkel) ten opzichte van de groene bufferzones.11  

 

Het beleid is gericht op het behouden en versterken van het (belevings-)contrast tussen het luwe buiten en 

de dynamiek van de stad. De groene buffer is een niet verstedelijkt landschap van relatief beperkte omvang 

tussen of grenzend aan de steden. De bufferende werking hiervan is van grote waarde. Er dienen geen 

grootschalige nieuwe ontwikkelingen plaats te vinden in de bufferzone en nieuwe ontwikkelingen dragen bij 

aan de recreatieve gebruiks- en belevingswaarde en de contrastkwaliteit met het stedelijk gebied.12  

7.2.4 Effectbeschrijving en -beoordeling alternatieven 

Omdat geen van de gebieden in of in de buurt van de groene bufferzone zijn gelegen zijn negatieve effecten 

op deze gebieden op voorhand uitgesloten. De alternatieven zijn hierin niet onderscheidend. In Tabel 7-4 

zijn de effectscores per alternatief weergegeven.  

  

 
11 Provincie Zuid-Holland, 2021. Bijlage 2 Kaartwijzigingen Omgevingsverordening Ontwerp Herziening 2021. https://www.zuid-
holland.nl/publish/pages/27269/bijlage_2_kaartwijzigingen_omgevingsverordening_ontwerp_herziening_2021.pdf, geraadpleegd op 
25 april 2022.  
12 Provincie Zuid-Holland, 2019. https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/22997/bijlageruimtelijkekwaliteit.pdf, geraadpleegd op 25 
april 2022. 

https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/27269/bijlage_2_kaartwijzigingen_omgevingsverordening_ontwerp_herziening_2021.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/27269/bijlage_2_kaartwijzigingen_omgevingsverordening_ontwerp_herziening_2021.pdf
https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/22997/bijlageruimtelijkekwaliteit.pdf
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Tabel 7-4. Effectscores op groene bufferzones als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling 

Alternatieven Score Kwalitatief oordeel 

Alternatief A 0 Geen/neutraal effect 

Alternatief B 0 Geen/neutraal effect 

Alternatief C  0 Geen/neutraal effect 

7.2.5 Mitigerende en compenserende maatregelen 

Doordat negatieve effecten op groene bufferzones op voorhand zijn uitgesloten is het nemen van 

mitigerende en compenserende maatregelen niet van toepassing.  

7.2.6 Conclusie 

Geen van de alternatieven grijpt in op groene bufferzones. Negatieve effecten ten aanzien van deze 

gebieden zijn daarom op voorhand uitgesloten.  

7.2.7 Leemten in kennis 

Niet van toepassing.  

7.3 Groenstructuren Rotterdam 

7.3.1 Beleidskader 

Op de Natuurkaart Rotterdam 13  en in het uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam 14  zijn de 

ecologische ambities van de gemeente vastgelegd. Op de Natuurkaart staan de kerngebieden waar sprake 

is van grote natuurwaarden die nog verder versterkt kunnen worden door gericht beheer. Daarnaast staan 

de belangrijkste ecologische verbindingszones tussen deze kerngebieden en het omringende landschap op 

de kaart. De gemeente Rotterdam koppelt de Natuurkaart aan de Rotterdamse Stijl en de Programma’s van 

Eisen voor Inrichtingsplannen (IP’s). Hierdoor wordt de Natuurkaart bij de inrichting van de buitenruimte als 

beleidskader meegenomen. Overigens wordt bij de inrichting van de openbare ruimte altijd per situatie een 

afweging gemaakt hoe de ambities van de Natuurkaart verwerkt worden in een (inrichtings-)plan 

7.3.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 

In het plangebied zijn bomen en houtopstanden aanwezig, die onderdeel zijn van de Rotterdamse 

Verbindingen en Kerngebieden van de Natuurkaart Rotterdam. In dit MER is verkend wat de gevolgen van 

de voorgenomen ontwikkeling kan zijn. Voor de effectbeoordeling is gebruik gemaakt van de luchtfoto van 

het plangebied. De effectbeoordeling voor de alternatieven heeft plaatsgevonden op basis van een 

kwantitatieve analyses volgens de volgende beoordelingsschaal:  

  

 
13 Natuurkaart Rotterdam, 2014. 
https://rotterdam.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4d7b91c67b23464e88fbc543bf1434d0, geraadpleegd op 25 
april 2022.  
14 Uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam, 2014. Verkregen op: 
https://archief12.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20170929104430/http://www.rotterdam.nl/wonen-
leven/natuurkaart/Uitvoeringsprogramma_Natuurkaart_dec2014.pdf, 

https://rotterdam.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4d7b91c67b23464e88fbc543bf1434d0
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Tabel 7-5. Verklaring effectscores groenstructuren Rotterdam. 

Score 
Kwalitatief 

oordeel  
Verklaring  

++ Zeer positief Grote bijdrage uitbreiding oppervlakte houtopstanden/aantal bomen 

+ Positief Beperkte uitbreiding oppervlakte houtopstanden/aantal bomen 

0 Neutraal Geen aantasting van bomen en houtopstanden 

- Negatief Beperkte aantasting oppervlakte houtopstanden/aantal bomen 

- - Zeer negatief Grote aantasting oppervlakte houtopstanden/aantal bomen 

7.3.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Huidige situatie 

Alle alternatieven lopen deels over de Rotterdamse verbindingen en Kerngebieden van de Natuurkaart 

Rotterdam (Figuur 7-3). 

 

 

Figuur 7-3. Ligging van het plangebied (rode lijn) ten opzichte van de Rotterdamse verbindingen en Kerngebieden van de Natuurkaart 

Rotterdam. 
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Autonome ontwikkeling 

Op de Natuurkaart Rotterdam 15  en in het uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam 16  zijn de 

ecologische ambities van de gemeente vastgelegd. De inzet van de gemeente Rotterdam en haar partners 

is om de biodiversiteit in het stedelijke gebied en het directe ommeland te vergroten. Door een netwerk van 

kerngebieden en verbindingszones, de ecologische structuur, in stand te houden -en waar nodig nieuwe 

verbindingen aan te leggen- kunnen natuurlijke vegetaties en populaties van dieren, duurzaam in stand 

worden gehouden. 

7.3.4 Effectbeschrijving en -beoordeling alternatieven 

Voor alle alternatieven worden zowel langs de A15 als de A16 bomen gekapt die deel uitmaken van de 

categorie ‘Parkbos’ en ‘Groene wijkdooradering’. Bij alternatief A en C worden de meeste bomen gekapt 

die uitmaken van de categorie ‘Parkbos’ en ‘Groene wijkdooradering’, voor alternatief B worden de minste 

bomen gekapt. Bij alle alternatieven wordt er echter een aanzienlijk oppervlakte houtopstanden gekapt (9-

12 hectare, waarvan een groot deel is opgenomen op de Natuurkaart Rotterdam) en is er een zeer negatief 

effect Tabel 7-6.  

 

Tabel 7-6. Effectscores op groenstructuren van de Natuurkaart Rotterdam als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling 

Alternatieven Score Kwalitatief oordeel 

Alternatief A - - Zeer negatief effect 

Alternatief B - - Zeer negatief effect 

Alternatief C  - - Zeer negatief effect 

7.3.5 Mitigerende en compenserende maatregelen 

Indien de te kappen houtopstanden volledig kunnen worden herplant en er een vergelijkbare verbinding en 

samenhang blijft tussen de te kappen houtopstanden als in de huidige situatie, zijn negatieve effecten te 

compenseren. De verloren ecologische en landschappelijke waarden van de te kappen groenstructuren zijn 

echter pas na vele jaren na herplant weer enigszins vergelijkbaar met de huidige situatie. De effectscores 

per alternatief na compensatie zijn weergegeven in Tabel 7-7. 

 

Tabel 7-7. Effectscores op groenstructuren van de Natuurkaart Rotterdam na nemen van mitigerende maatregelen 

Alternatieven Score Kwalitatief oordeel 

Alternatief A - Negatief effect 

Alternatief B - Negatief effect 

Alternatief C  - Negatief effect 

  

 
15 Natuurkaart Rotterdam, 2014. 
https://rotterdam.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4d7b91c67b23464e88fbc543bf1434d0, geraadpleegd op 25 
april 2022.  
16 Uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam, 2014. Verkregen op: 
https://archief12.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20170929104430/http://www.rotterdam.nl/wonen-
leven/natuurkaart/Uitvoeringsprogramma_Natuurkaart_dec2014.pdf, 

https://rotterdam.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4d7b91c67b23464e88fbc543bf1434d0
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7.3.6 Conclusie 

Voor alternatief B worden er minder houtopstanden gekapt dan voor alternatief A en C. Voor alternatief A 

worden er minder houtopstanden gekapt dan voor alternatief C. Voor alternatief C wordt het grootste 

oppervlakte houtopstanden gekapt. In stedelijk gebied zijn houtopstanden relatief schaars. Bij alle 

alternatieven wordt er een in verhouding tot de in de omgeving aanwezige houtopstanden groot oppervlakte 

houtopstanden gekapt en is er een zeer negatief effect. Negatieve effecten kunnen door middel van herplant 

deels gecompenseerd worden.  

7.3.7 Leemten in kennis 

Niet van toepassing.  
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8 Biodiversiteit Rotterdam 

8.1 Beleidskader 

De gemeente Rotterdam heeft een uitvoeringsagenda Biodiversiteit17 opgesteld. In deze uitvoeringsagenda 

is de ambitie van de gemeente uitgewerkt. Rotterdam herstelt, behoudt en – waar mogelijk – versterkt de 

biodiversiteit in alle Rotterdamse biotopen en de relaties met de duinen, de delta en de omliggende 

poldergebieden. Mensen, planten en dieren zijn onderling en met de economie in balans. Soorten staan 

met elkaar en het ommeland in verbinding. Om biodiversiteit concreet en tastbaar te maken zijn de ‘10 van 

010’ benoemd. De icoonsoorten van planten en dieren die horen bij de verschillende biotopen van de stad. 

Deze bestaan uit rosse metselbij, zanglijster, laatvlieger, zoete kers, zwanenbloem, kleine vuurvlinder, egel, 

snoek, steenbreekvaren en vos. Deze soorten staan symbool voor de biodiversiteit in de hele stad, van 

woonwijk tot havengebied, en van rivieroever tot (groen) dak. De gemeente zet in op meer groen en minder 

steen, meer verschillende soorten groen, een betere bodem- en waterkwaliteit en minder nachtelijk licht 

voor de verrijking van de stadsnatuur. 

8.2 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 

In het plangebied is leefgebied aanwezig voor een verschillende planten en dieren. De voorgenomen 

ontwikkeling kan van invloed zijn op deze soorten en/of hun leefgebieden. In dit hoofdstuk is verkend wat 

de gevolgen van deze ontwikkelingen kunnen zijn voor de soorten. Een zeer positieve score wordt 

toegekend als één van de alternatieven een grote bijdrage levert aan het vergroten van leefgebieden en het 

verbeteren van de kwaliteit. Een alternatief waarbij leefgebieden in ernstige mate worden aangetast of op 

grote schaal verdwijnen scoort zeer negatief. De scoringsmethodiek voor de soorten ziet er als volgt uit: 

 

Tabel 8-1. Verklaring effectscores biodiversiteit.  

Score 
Kwalitatief 

oordeel  
Verklaring  

++ Zeer positief Draagt in belangrijke mate bij aan het vergroten of verbeteren van leefgebied 

+ Positief Draagt bij aan het vergroten of verbeteren van leefgebied 

0 Neutraal Geen (noemenswaardige) invloed 

- Negatief Heeft tot gevolg dat leefgebieden worden aangetast of (tijdelijk) verdwijnen 

- - Zeer negatief 
Heeft tot gevolg dat leefgebieden in ernstige mate worden aangetast of op grote schaal verdwijnen 

(duurzame instandhouding is in het geding) 

8.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Huidige situatie 

In het algemeen is het voor de biodiversiteit van belang om voldoende voedsel, verblijf- en schuilplaatsen, 

verbinding en variatie te hebben in hun leefgebied. In het plangebied zijn houtopstanden, watergangen, 

poelen en bermen aanwezig. Deze voorzien in voedsel, verblijf- en schuilplaatsen, verbinding en variatie 

voor allerlei soorten planten en dieren.  

 

 
17 Gemeente Rotterdam. Uitvoeringsagenda biodiversiteit. Verkregen op 
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9563301/2#search=%22uitvoeringsagenda  

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9563301/2#search=%22uitvoeringsagenda
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Autonome ontwikkeling 

Rotterdam herstelt, behoudt en waar mogelijk versterkt de biodiversiteit in alle biotopen. Het streven is om 

mensen, planten en dieren onderling en met de economie in balans te brengen. Soorten staan met elkaar 

en het ommeland in verbinding. De gemeente zet in op het verbeteren van vestigingscondities voor planten 

en dieren en het versterken van groene en blauwe netwerken op de verschillende schaalniveaus in de stad. 

Daarmee kunnen planten en dieren zich verplaatsen en uitbreiden. De huidige trend van de biodiversiteit in 

Rotterdam is onbekend. In Nederland gaat het over het algemeen slecht met de biodiversiteit. Maatregelen 

om de landbouwproductie te verhogen, zoals de ontwatering van natte gebieden en het gebruik van 

kunstmest, maar ook verstedelijking, vervuiling en overbevissing hebben de afgelopen eeuw geleid tot een 

achteruitgang van biodiversiteit. Inmiddels staan bijna 40 procent van de soorten in Nederland op de Rode 

Lijst en worden in meer of mindere maten bedreigd.18  

8.4 Effectbeschrijving en -beoordeling alternatieven 

In Tabel 8-2 zijn de effecten op houtopstanden, poelen, watergangen en bermen als gevolg van de 

verschillende alternatieven weergegeven. De houtopstanden, poelen, watergangen en bermen voorzien in 

voedsel, verblijf- en schuilplaatsen, verbinding en variatie voor allerlei soorten planten en dieren. Dit gaat 

door het voornemen verloren. Alle alternatieven leiden hierdoor tot een zeer negatief effect op de 

biodiversiteit. In Tabel 8-3 zijn de effectscores weergegeven.  

 

Tabel 8-2. Effecten op houtopstanden, poelen, watergangen en bermen als gevolg van de verschillende alternatieven. 

Alternatieven Te kappen 

houtopstanden 

Poelen Watergangen en bermen 

Alternatief A 10,7 hectare 1 aangetast, 1 mogelijk aangetast Over meerdere kilometers worden 

watergangen en bermen geraakt en/of 

aangetast 

Alternatief B 8,9 hectare 2 mogelijk aangetast Over meerdere kilometers worden 

watergangen en bermen geraakt en/of 

aangetast 

Alternatief C 11,7 hectare 2 aangetast, 1 mogelijk aangetast Over meerdere kilometers worden 

watergangen en bermen geraakt en/of 

aangetast 

 

Tabel 8-3. Effectscores op biodiversiteit als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling 

Alternatieven Score Kwalitatief oordeel 

Alternatief A - - Zeer negatief effect 

Alternatief B - - Zeer negatief effect 

Alternatief C  - - Zeer negatief effect 

8.5 Mitigerende en compenserende maatregelen 

Door het nemen van voorzorgs- en/of mitigerende maatregelen kunnen negatieve effecten op de instand-

houding van populaties van populaties van verschillende planten en diersoorten worden beperkt of voor-

komen. Omdat er vrijwel zeker leefgebieden verdwijnen zijn enige negatieve effecten niet geheel te 

voorkomen. De alternatieven zijn hierin niet onderscheidend (Tabel 8-4).  

  

 
18 Sanders et al, 2019. Convention on Biological Diversity. Sixth National Report of the Kingdom of the Netherlands. Verkregen op: 
https://www.wur.nl/upload_mm/8/e/2/1047e9ed-4184-4d5f-a1de-9a9706122364_WOt-technical%20report%20156%20webversie.pdf 
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Tabel 8-4. Effectscores op biodiversiteit na nemen van mitigerende maatregelen 

Alternatieven Score Kwalitatief oordeel 

Alternatief A - Negatief effect 

Alternatief B - Negatief effect 

Alternatief C  - Negatief effect 

8.6 Conclusie 

Door de voorgenomen ontwikkeling worden leefgebieden van verschillende planten en dieren aangetast. 

De voorgenomen ontwikkeling leidt daardoor tot een zeer negatief effect op de biodiversiteit. Door het 

nemen van voorzorgs- en/of mitigerende maatregelen kunnen negatieve effecten worden deels beperkt 

worden maar zeker niet geheel voorkomen worden.  

8.7 Leemten in kennis 

Aanwezigheid van biodiversiteit in het plangebied dient te worden onderzocht. Aan de hand daarvan kunnen 

maatregelen worden getroffen om negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling te voor-

komen of mitigeren.  
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9 Samenvatting 

Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat de alternatieven voor geen van de verschillende natuuronderdelen 

onderscheidend zijn. In Tabel 9-1 is een samenvatting weergegeven van de voorgenomen ingreep op de 

verschillende natuuronderdelen voor de verschillende alternatieven. Ook zijn de effecten na mitigatie 

weergegeven. 

 

Tabel 9-1. Effecten op de verschillende natuuronderdelen als gevolg als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling en na mitigatie.  

Onderdeel  Alternatief A Alternatief B Alternatief C  Alternatief A Alternatief B Alternatief C 

  Effecten voornemen  Effecten na mitigatie 

Natura 2000  - - -  0 0 0 

Beschermde soorten  - - - - - -  - - - 

Houtopstanden  - - - - - -  - - - 

KRW  0 0 0  N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland  0 0 0  N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
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 Belangrijke 

weidevogelgebieden 
 0 0 0  N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Groene bufferzones  0 0 0  N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Groenstructuren 

Rotterdam 
 - - - - - -  - - - 

Biodiversiteit Rotterdam  - - - - - -  - - - 

 

 


