
INFOBLAD SMP
GEBOUWBEWONENDE FAUNA APELDOORN

Heeft u plannen een woning(blok) of gebouw te verbouwen of te slopen? Dan kan het zijn dat u te 
maken krijgt met de Wet natuurbescherming door diersoorten die zich mogelijk in uw gebouw  
bevinden. Huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen zijn soorten die gebouwen bewonen en via de 
wet beschermd zijn. Voor uw (ver)bouwproject kunt u nu meedoen met het “SMP gebouwbewonende 
fauna Apeldoorn”: dat is goed nieuws voor uw project èn voor het voortbestaan van deze soorten. 

Slopen of verbouwen kan namelijk een bedreiging vormen voor deze dieren. Dat niet alleen, aanwezigheid kan er-
voor zorgen dat uw project vertraagd of zelfs stil komt te liggen. Een Soortenmanagementplan, kortweg SMP, biedt 
een goedgekeurde route om -in dit geval voor een aantal gebouwbewonende diersoorten- te voldoen aan de wet 
Natuurbescherming (Wnb). Dit SMP is opgesteld door de gemeente Apeldoorn, in samenwerking met de Provincie  
Gelderland en de Apeldoornse woningcorporaties. Het plan geldt voor de bebouwde kom van Apeldoorn en  
Ugchelen. 

Dit infoblad is bedoeld om u kort te informeren over dit SMP, over de mogelijkheden die het biedt en hoe u eraan 
mee kunt doen. Wilt u meer info over de voor- en nadelen en de specifieke stappen van het SMP óf de reguliere 
route Wet natuurbescherming, lees dan de brochure “SMP stap-voor-stap”, te vinden op www.apeldoorn.nl/smp.

plangebied: bebouwde kom van 
Apeldoorn en Ugchelen

Win-win: voor uw project en voor de natuur
Wanneer er bij renovatie, verbouw of sloop van uw woning(en) of pand(en) 
een verhoogde kans bestaat op aanwezigheid van beschermde soorten -of als 
u al weet dat er beschermde diersoorten aanwezig zijn- kunt u ervoor kiezen 
mee te doen aan het SMP. Mits uw project zich binnen de bebouwde kom van 
Apeldoorn of Ugchelen bevindt en het de renovatie, isolatie, verbouw of sloop 
van een bestaand gebouw betreft.

Hoe kunt u meedoen?
Om mee te doen kunt u een machtiging voor uw project aanvragen bij de  
gemeente Apeldoorn, voor de duur van dat specifieke project. U lift dan mee 
met de generieke gebiedsontheffing van de Wet natuurbescherming die de  
gemeente heeft ontvangen, tot 1 april 2029. Wanneer u besluit mee te doen, 
betaalt u hiervoor legeskosten.  
Bekijk de brochure “SMP stap-voor-stap” of het “Soortenmanagementplan  
gebouwbewonende fauna Apeldoorn”. Hiermee kunt u bepalen uw project in 
aanmerking komt.

Wat moet u daarvoor doen? 
De voorwaarde is dat u werkt volgens de systematiek van het Soortenmanage-
mentplan én natuurmaatregelen treft. U bouwt natuurinclusief. Dat wil zeggen:  
u voegt duurzame nest- en verblijfplaatsen voor huismus, gierzwaluw en/of 
vleermuis toe aan uw pand, in ruil daarvoor maakt u gebruik van de generieke 
ontheffing.

Wat krijgt u daarvoor terug? 
De garantie op doorgang en afronding van uw project en vooraf inzicht in de  
procestijd. Essentieel voor uw planning en oplevering van uw project.

plaatsen in en om uw gebouw waar 
mogelijk dieren verblijven



Waarom een Soortenmanagementplan?
De gemeente Apeldoorn is een groene en dierrijke gemeente. Echter zijn veel 
soortenpopulaties de afgelopen decennia hard achteruit gegaan. We bouwen 
steeds netter en beter geϊsoleerd. Alle hoekjes en gaatjes waar dieren kunnen 
verblijven verdwijnen daarmee.  
Om deze soorten weer ruimte te geven èn tegelijktijd volgens het comfort en 
de bouwregels van deze tijd te kunnen bouwen, is het “Soortenmanagement-
plan gebouwbewonende fauna Apeldoorn” opgesteld. 
 
Het doel van het SMP is dan ook de duurzame instandhouding van gebouwbe-
wonende soorten en het versimpelen van procedures in het kader van de Wet 
natuurbescherming. Het SMP is opgesteld in samenwerking met woningcor-
poraties Ons Huis, De Goede Woning en De Woonmensen en met de Provincie 
Gelderland: het bevoegd gezag vanuit de Wnb.

Voor welke soorten? 
De machtiging is bedoeld voor enkele specifieke vogel- en vleermuissoorten 
die afhankelijk zijn van gebouwen voor hun nesten en verblijfplaatsen. Soorten 
die zich in het gevarieerde Apeldoorn echt thuis voelen. Het betreft huismus, 
gierzwaluw, gewone grootoorvleermuis, gewone dwergvleermuis, ruige  
dwergvleermuis en laatvlieger.  
Er zijn meer gebouwbewonende soorten beschermd via de Wnb, zoals de 
steenmarter. Treft u deze (ook) aan, dan dient u voor die soort de reguliere 
route Wnb te volgen: dit SMP is daarop niet van toepassing. 

Wat betekent meedoen voor uw project?
Wanneer u gebruikt maakt van de werkwijze zoals beschreven in het SMP  
zitten hier voor uw project voordelen aan, maar ook verplichtingen. 

Voordelen 
Een voordeel is het reduceren van de onderzoeksperiode. Normaal besproken 
bent u vanuit de Wnb verplicht ecologisch onderzoek uit te voeren wanneer u 
niet kunt uitsluiten dat er beschermde soorten aanwezig zijn in uw gebouw. 
Deze onderzoeken heeft de gemeente al voor de bebouwde kom uitgevoerd en 
zij monitort tijdens de looptijd van het SMP, periodiek en volgens een monito-
ringsplan. 
De dieren blijven wel wettelijk beschermd: het uitvoeren van werkzaamheden 
tijdens paar- of broedsperioden is niet toegestaan, ook het verhinderen en 
beschadigen van nesten, eieren en dieren blijft wettelijk strafbaar. 
Het grootste voordeel is een gegarandeerde ontheffing en daarmee doorgang 
van uw project. Iets waarvan u niet zeker bent via de reguliere weg, wanneer 
er bijvoorbeeld een grote kolonie van vogels of een kraamverblijf van vleer-
muizen wordt aangetroffen. Met het SMP weet u vooraf hoeveel tijd de proce-
dure in beslag neemt: dat betekent beter en efficiënter kunnen plannen. 

Verplichtingen 
Er zijn ook verplichtingen, zoals het natuurinclusief bouwen; plaatsen van 
nest-, broedkasten en mogelijk het toepassen van andere mitigerende 
maatregelen. Welke maatregelen en hoeveel is per opgave afhankelijk en kunt 
u vinden in het SMP. Verder dient u te werken volgens de werkwijze van het 
SMP, via het daarin opgenomen protocol.

Meer info
Wilt u meer informatie over het SMP en de mogelijkheden die dit voor uw  
project biedt, bekijk dan onze website www.apeldoorn.nl/smp.
Hier kunt u ondermeer het volledige “SoortenManagementPlan gebouwbe-
wonende fauna Apeldoorn” downloaden. Verder treft u hier de brochure “SMP 
stap-voor-stap” waarin de verschillen tussen het SMP en de reguliere route op 
een rij staan en voor beide routes het proces stap-voor-stap uitgelegd wordt.
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Apeldoorn, 15 mei 2019

afb. eigendom van Paul van Hoof


