
SMP STAP-VOOR-STAP
GEBOUWBEWONENDE FAUNA APELDOORN

(Ver)bouwen voor uzelf èn voor de natuur.
Bij het verbouwen, isoleren of slopen van een gebouw kunt u te maken krijgen met de Wet natuurbe-
scherming door mogelijke diersoorten die zich in uw gebouw bevinden. Soorten als de huismus,  
gierzwaluw en een aantal vleermuissoorten bewonen gebouwen en zijn beschermd middels de wet. 
Dat kan voor uitdagingen zorgen binnen uw project en voor het voortbestaan van deze diersoorten.  
De gemeente Apeldoorn heeft daarom in samenwerking met de Provincie Gelderland en de  
Apeldoornse woningcorporaties een “Soortenmanagementplan gebouwbewonende  
fauna Apeldoorn” gemaakt. 

Het doel van dit Soortenmanagementplan, kortweg SMP, is het actief beschermen van een aantal diersoorten in de 
stad, zodat de biodiversiteit hier versterkt wordt en de instandhouding van deze soorten gegarandeerd is. Tegelijk-
ertijd vinden bouwprojecten waar zich deze beschermde dieren bevinden, soepeler doorgang. Een win-winsituatie.

Dit SMP is bedoeld voor de bebouwde kom van Apeldoorn en van Ugchelen en geldt voor de onderstaande soorten:

Wat heeft u aan deze brochure?

Deze brochure helpt u bij het maken van de keuze: doe ik mee met het SoortenManagementPlan of niet? Verder 
nemen we u stap-voor-stap mee in de werking van het SMP en beantwoorden we vragen als “wat zijn de kansen 
en consequenties voor mijn project?”  

blad 1. de eerste stappen die u helpen inzicht te krijgen in uw situatie en de beschermde diersoorten;  
blad 2. een overzicht van de kansen en consequenties van meedoen met het SMP of het volgen van de  
  reguliere route. Het helpt u bij het maken van uw keuze. Ga hiernaar verder met blad 3 of 4; 
blad 3. stappen voor het SMP.  
blad 4. stappen voor de reguliere route Wet natuurbescherming. 
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Heeft u hulp nodig bij het volgen van het schema of bij het uitvoeren van een bepaalde stap?  
Schakel een ecoloog in of kijk op www.apeldoorn.nl/smp

afb. eigendom van Paul van Hoof



Zijn er beschermde dieren 
in of direct om uw  

projectlocatie aanwezig?

Is de geplande ingreep 
nadeling voor de (mogelijk) 

aanwezige dieren?

Wat kiest u?  
SMP of Reguliere route

bekijk de consequenties op 
blad 2 en maak uw keuze

START
     De projectlocatie en uw plannen hiervoor zijn 
bekend. Klopt het dat:
-  uw project zich binnen de bebouwde kom van  
   Apeldoorn of Ugchelen bevindt? 
- uw project de renovatie, isolatie, verbouw of sloop     
  van een bestaand gebouw betreft? 
 
Kunt u beide vragen met Ja beantwoorden? Ga dan 
verder met dit schema. Zo niet, dan is dit SMP niet 
voor uw project geschikt.

     In de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn bepaalde 
diersoorten beschermd, evenals hun nesten. Soorten 
die gebouwen bewonen en waarvoor SMP geldt zijn:  
huismus, gierzwaluw, gewone grootoorvleermuis, 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en 
laatvlieger. 

U kunt zelf bekijken of deze dieren of hun nesten 
aanwezig zijn, of u kunt hiervoor een ecoloog  
inschakelen.  
Via de kaarten op www.apeldoorn.nl/smp kunt u per 
diersoort de aanwezigheid en de geschiktheid van uw 
locatie bekijken. Wanneer u er niet zeker van bent of 
deze dieren of hun nesten in uw projectlocatie  
bevinden, kies dan voor ja/mogelijk. 

LET OP: 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.

Situatie & Soorten: inzicht verkrijgen.
Op dit blad vindt u de eerste stappen die u helpen inzicht te krijgen in uw situatie en in de beschermde 
soorten die mogelijk aanwezig zijn. Alle documenten waarnaar verwezen wordt, inclusief het SMP, vindt 
u op www.apeldoorn.nl/smp.

    Hoe weet u of uw geplande bouwactiviteiten van 
nadelige invloed zijn op de aanwezige dieren of op 
hun nesten? Raadpleeg hiervoor het SMP om de 
kans op een effect te bepalen. Schakel bij twijfel een 
ecoloog in of kies voor “ja”.
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ja/mogelijk

ja

       nee,  
dat is absoluut 
  uitgesloten

nee

Geen natuurmaatregelen  
vereist. U kunt uw project 
starten. Wilt u toch iets doen 
voor de natuur? Raadpleeg de  
mitigatiecatalogus voor  
inspiratie.

reguliere route Wet natuurbescherming  
volg de stappen op blad 4 ->

SMP  
volg de stappen op blad 3 ->

     U dient er 100% zeker van te zijn dat zich geen 
beschermde soorten of hun nesten in of direct om uw 
project bevinden. Of dat de geplande ingreep  
absoluut niet nadeling is voor (mogelijk) aanwezige 
dieren. Blijkt dit toch het geval te zijn en u werkt niet 
volgens het SMP of de Wet natuurbescherming, dan 
loopt u risico in het overtreden van de Wnb.  
Raadpleeg bij twijfel een ecoloog of kies voor  
“ja/mogelijk”.



Reguliere route Wet natuurbescherming  
volg de stappen op blad 4 ->

SMP  
volg de stappen op blad 3 ->

+
•	 u voldoet aan de Wet natuurbescherming

•	 u heeft geen tijd en geld nodig voor  
onderzoek en voor het reguliere ontheffings-
traject: dit heeft de gemeente voor u gedaan.

•	 u kunt vooraf beter plannen want u weet  
wanneer u welke stappen en maatregelen  
dient te nemen

•	 u bouwt mee aan de natuur: hierdoor  
versterkt u de biodiversiteit in de stad en 
draagt u bij aan de instandhouding van huis-
mus, gierzwaluw en vleermuis

+
•	 u voldoet aan de Wet natuurbescherming

•	 als uit onderzoek blijkt dat er toch geen 
beschermde dieren aanwezig zijn, zijn geen 
(generieke) maatregelen verplicht

-
•	 u bent verplicht natuurinclusief te bouwen en 

maatregelen te nemen, ook wanneer er toch 
geen beschermde dieren aanwezig blijken

•	 u betaalt legeskosten voor de machtiging 
(meeliften met generieke ontheffing)

-
•	 er is onderzoek nodig wat geld en tijd kost. 

Vaak is er een geheel jaar onderzoek nodig en 
het gehele traject (quickscan, nader onder-
zoek, maatregelen opstellen, ontheffing) kost 
soms twee jaar.

•	 u weet vooraf niet hoe het hele traject eruit 
ziet, want u weet niet of en welke beschermde 
dieren aanwezig zijn. Dat weet u pas na de 
quickscan of zelfs pas na nader onderzoek.

•	 wanneer u een ontheffing nodig blijkt te  
hebben, betaalt u hiervoor legeskosten 

Meedoen met dit SMP betekent: Volgen van de reguliere route betekent:

route SMP regulier Wnb

SMP of reguliere route?
Wat zijn de voordelen van meedoen aan het SMP ten opzichte van de reguliere route Wet  
natuurbescherming? En wat zijn van beide routes de consequenties? Dit blad helpt u bij het maken van 
uw keuze.2
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Vinden uw activiteiten 
plaats in de kritische  

periode?

     U heeft vastgesteld dat er zich (mogelijk)  
beschermde dieren in of om uw projectlocatie  
bevinden. En dat uw activiteiten op deze dieren  
nadelig effect hebben.  
Met deze stap (2b in het SMP) kijkt u of u binnen de 
kritische periode werkt en daarmee de dieren  
verstoort. Bijvoorbeeld tijdens broedseizoen,  
kraamperiode of winterslaap. Dat dient u te 
voorkomen omdat u dan de wet overtreedt.
Bekijk hiervoor de natuurkalenders van alle dier-
soorten die op uw project van toepassing zijn.

     Valt uw project binnen een rode periode? Schuif  
binnen uw projectplanning zodat u buiten deze  
periode werkt en de dieren en uw bouwers geen last 
van elkaar hebben. 

GROEN ORANJE ROOD

Bepaal de ecologische  
status en uw  
mitigatietaak

Werk natuurvriendelijk en 
maak uw project natuurvrij

     In stap 2c van het SMP vindt u hoe u natuur-
vriendelijk werkt en uw project natuurvrij maakt.

     Kijk in het SMP bij stap 3a. Met ecologische status 
wordt bedoeld de mate van belangrijkheid van de 
functie die het gebouw heeft voor een soort. Gaat het 
om een zeldzame soort of een verblijfplaats met veel 
exemplaren?
De mitigatietaak behelst hoeveel en wat voor soort 
maatregelen er minimaal nodig zijn.

     Werkt u namens een woningcorporatie, de  
gemeente of een projectontwikkelaar? Kijk dan in 
hoofdstuk 6 van het SMP -stap 3b- voor uw generieke 
maatregel.
    Bent u particulier? Kijk dan in hoofdstuk 7 van het 
SMP -stap 3b- voor uw generieke maatregel. 

uitvoering van uw  
generieke  

natuurmaatregel
uitvoering van  

maatwerk

gewoon verblijf/ 
soort afwezig

bijzonder verblijf/ 
soort aanwezig

Let op: belangrijke stappen zoals vaststellingen, 
keuzes en uitvoeringsmaatregelen dienen  
schriftelijk vastgelegd te worden in een logboek.  
Bij grote projecten dient iedereen, ook personeel van 
(onder)aannemers, op de hoogte te zijn.  
Hiertoe dient een werkprotocol opgesteld en verspreid 
te worden.

U doet mee met het SMP ->
Hier staan de stappen die u dient te volgen wanneer u besluit mee te doen aan het SMP en bij de 
gemeente Apeldoorn een machtiging hiervoor heeft verkregen. In het “Soortmanagementplan gebouw-
bewonende fauna Apeldoorn” vindt u deze stappen terug, met uitgebreidere informatie.  
Kijk op www.apeldoorn.nl/smp voor het SMP en de andere bijbehorende documenten.

     Werkt u namens een woningcorporatie, de  
gemeente of een projectontwikkelaar? Kijk dan in 
hoofdstuk 6 van het SMP -stap 3c-  voor uitleg over 
maatwerk, incl. goedkeuring bevoegd gezag.
    Bent u particulier? Kijk dan in hoofdstuk 7 van het 
SMP -stap 3c-  voor uitleg over maatwerk, incl.  
goedkeuring bevoegd gezag.
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quickscan

     Laat door een ecoloog een quickscan uitvoeren. 
Hierbij wordt bepaald of er beschermde soorten  
aanwezig (kunnen) zijn.

Zijn er beschermde dieren 
in of direct om uw  

projectlocatie aanwezig?

mogelijk  
aanwezig

nee

beschermde  
dieren aanwezig 
en voldoende  
inzcht verkregen

nader onderzoek
     Laat door een ecoloog nader onderzoek uitvoeren. 
Voor huismus zijn minimaal twee bezoeken vroeg 
in het jaar nodig, voor gierzwaluw drie bezoeken ‘s 
avonds in voorjaar/zomer, voor vleermuizen zijn 4-6 
bezoeken ‘s nachts nodig van voorjaar tot najaar.  
De kosten beslaan al snel enkele duizenden euro’s.

Zijn er beschermde dieren 
in of direct om uw  

projectlocatie aanwezig?

nee

ontheffing Wnb of Vvgb aanvragen

beschermde  
dieren aanwezig 
en voldoende  
inzcht verkregen

     Er zijn beschermde dieren of hun nesten  
aangetroffen in uw project. U dient nu bij het  
bevoegd gezag (de Provincie Gelderland) een  
Ontheffing van de Wet natuurbescherming of een 
Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) aan te  
vragen.  
Kijk voor meer informatie op www.gelderland.nl

Geen natuurmaatregelen nodig.  
U kunt uw project starten. Wilt u toch iets doen voor 
de natuur? Raadpleeg de mitigatiecatalogus voor  
inspiratie.

Geen natuurmaatregelen nodig.  
U kunt uw project starten. Wilt u toch iets doen voor 
de natuur? Raadpleeg de mitigatiecatalogus voor  
inspiratie.

Apeldoorn, 15 mei 2019

U volgt de reguliere route Wet natuurbescherming->
Hier staan de stappen die u dient te volgen wanneer u besluit de reguliere route Wet  
natuurbescherming te volgen. Kijk op www.gelderland.nl voor meer informatie.


