Activiteiten die beschermde soorten kunnen verstoren
Kaders
1. Kappen is niet meegenomen. In principe geldt dat tijdens het broedseizoen (per soort verschillend)
niet mag worden gekapt, tenzij kan worden aangetoond dat de te kappen boom geen nest van een
vogel of dier bevat. Te kappen bomen worden altijd door een deskundig ambtenaar beoordeeld op de
aanwezigheid van beschermde natuurwaarden.
2. Het toekennen van een uitweg voor het ontsluiten van een eigen terrein, is in eerste instantie een
verkeerskundig besluit. De ruimtelijke maatregelen die nodig zijn om de uitweg te kunnen realiseren
vallen in de regel onder de activiteiten kappen en aanleggen.
Verklaring categorie indeling bouwwerken
Zwaar:
verwachtingsniveau aantasting waarden is hoog in de gebieden die op de bijbehorende
verwachtingskaart met een groene kleur zijn aangeven
Attentie:
verwachtingsniveau aantasting waarden is middelhoog in die gebieden die op de
bijbehorende verwachtingskaar met een groene kleur zijn aangegeven
Niet:
ongeacht het gebied is er met deze bouwwerken met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid geen sprake van aantasting van natuurwaarden.
Flora
In het algemeen kan worden gesteld dat in tuinen in het binnenstedelijk gebied geen sprake kan zijn van
aantasting van flora. Een uitzondering daarop vormen de randen van Hilversum, landgoederen, grote
tuinen van meer dan 1000 m² en bv. Pinetum en het Mediapark. Hier geldt het onderscheid tussen tuin en
bosgebied. Voor tuinen geldt de Flora en faunawet niet (zie ook hieronder). In het buitengebied, bij de
bestemming ‘Bos’ op grond van het bepaalde in een bestemmingsplan, ligt dat anders.
Met uitzondering van deze bijzondere gebieden is dan ook de kans dat er sprake is van aantasting van
beschermde flora nihil. Als u in het binnenstedelijk gebied een activiteit wenst te ontwikkelen (met
uitzondering van grootschalige ontwikkelingen op braakliggende percelen) dan is een onderzoek naar flora
niet nodig. Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt rekening gehouden met waardevolle flora.
Voor deze gebieden geldt in het algemeen een bouwverbod. Ook aanleg- en kapactiviteiten worden
beschermd in dit soort gebieden. Bij afwijkingen van het bestemmingplan is daarom vaak een flora
onderzoek vereist.
Let op: de Flora en faunawet is niet van toepassing op aangelegde tuinen.
De lijst met voorkomende soorten is te raadplegen via de link ‘In Hilversum te beschermen flora en
fauna’. Deze lijst geeft ook uitleg over de toepassing van de genoemde tabellen.
Fauna
In het onderstaande overzicht wordt aangegeven of een activiteit mogelijk een verstoring kan betekenen
van beschermde diersoorten. Als er sprake is van een zogenaamde “attentie” waarde of van waarde
aangeduid met “zwaar” is het zaak om na te gaan of een beschermde soort voorkomt op de betreffende
locatie.
De lijst met voorkomende soorten is te raadplegen via de link ‘In Hilversum te beschermen flora en
fauna’. Deze lijst geeft ook uitleg over de toepassing van de genoemde tabellen.
Vogels
Alle vogels in Nederland zijn gelijk beschermd, behalve exoten. Werkzaamheden of gebruik van ruimte
waarbij vogels worden gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen
worden verstoord, zijn verboden. Voor vogels geldt dat vooral in het broedseizoen sprake zal zijn van
verontrusting, doden of verstoren van nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen. Als de werkzaamheden
buiten het broedseizoen plaatsvinden zal in het algemeen niet snel een ontheffing nodig zijn.

Categorieen activiteiten
Oprichten/sloop woning/woningen
Oprichten van een woning
Oprichten meerdere woningen/woongebouwen
Sloop woning/woningen
Sloop woning/woningen niet ouder dan 10 jaar

zwaar
zwaar
attentie
niet

Verbouw/sloop woning in het buitengebied
Uitbreiden/vergroten woning buitengebied
Oprichten bijgebouw
Vervangen bijgebouw
Sloop woning/woningen
Sloop woning/woningen niet ouder dan 10 jaar

zwaar
zwaar
attentie
attentie
niet

Verbouwen/sloop woning/bijbehorende bouwwerken
Woning niet ouder dan 10 jaar
Vergroten woning in de hoogte met een plat dak
Uitbreiden/vergroten woning
Maken van een kelder onder een bestaan pand
Oprichten van een bijgebouw
Vervangen bijgebouw
Maken van een balkon/dakterras
Maken van dakramen
Maken van een pergola
Maken van een carport/overkapping
Veranderen van een pui/kozijnindeling
Veranderen van een entree
Veranderen van dakbedekking:
plat dak
hellend dak
Veranderen van het gebruik van een pand (alleen inpandige verbouwing)
Veranderen van de indeling van een pand
Sloop bouwwerken
Sloop deel gebouw of bijbehorende bouwwerken
Sloop deel gebouw of bijbehorende bouwwerken niet ouder dan 10 jaar

niet
niet
attentie
niet
attentie
attentie
niet
attentie
niet
attentie
niet
niet
niet
attentie
niet
niet
attentie
attentie
niet

Oprichten, uitbreiden, sloop ander gebouw(geen woning)
Oprichten gebouw
Oprichten meerdere gebouwen/gebouwencomplex
Uitbreiden gebouw met uitbreiding van uitstoot/emissie
Sloop gebouw
Sloop gebouw niet ouder dan 10 jaar

zwaar
zwaar
zwaar
attentie
niet

Verbouwen/sloop ander gebouw/bijbehorende bouwwerken
Gebouw niet ouder dan 10 jaar
Vergroten gebouw in de hoogte met een plat dak
Vergroten/uitbreiden gebouw (ook dakkapel)
Veranderen van een pui / kozijnindeling
Veranderen van een entree
Maken van een bijgebouw
Veranderen van dakbedekking:
plat dak
hellend dak
Veranderen van het gebruik van een pand (alleen inpandige verbouwing)
Veranderen van de indeling van een pand
Sloop bijbehorende bouwwerken
Sloop bijbehorende bouwwerken niet ouder dan 10 jaar

niet
niet
attentie
niet
niet
attentie
niet
attentie
niet
niet
attentie
niet

Verbouwen/sloop gebouw/bijbehorende bouwwerken in het buitengebied
Gebouw niet ouder dan 10 jaar
Uitbreiden gebouw buitengebied
Sloop gebouw/bouwwerk
Sloop gebouw/bouwwerk niet ouder dan 10 jaar

niet
zwaar
zwaar
niet

Aanleggen
Aanleggen van een terras
Aanleggen van een vijver

attentie
attentie

Dichtmaken van een vijver
Aanleggen van parkeerplaats(en)
Aanleggen van speelveldjes
Weghalen van opgaand groen (geen onderhoud)

zwaar
attentie
attentie
attentie

Overige bouwwerken
Plaatsen van een tijdelijke porto cabin
Plaatsen van een woonwagen
Veranderen van een woonwagen
Plaatsen van een bijgebouw bij een woonwagen
Maken van ondergrondse vuilcontainers
Sloop bouwwerk
Sloop bouwwerk niet ouder dan 10 jaar

attentie
zwaar
niet
attentie
niet
zwaar
niet

Bouwwerken geen gebouw zijnde
Plaatsen van een te “huur” of te “koop” bord
Plaatsen van een noodtrap
Maken van een afvoerpijp op het dak
Plaatsen van een ontluchtingsinstallatie/condensoropstelling op het dak
Plaatsen van een airco-unit bij een woning
Plaatsen van een kunstwerk in de openbare ruimte
Aanleggen van verlichting
Plaatsen van lichtmasten bij sportcomplexen etc.
Maken van een carport
Maken van een erfafscheiding
Maken van een dam-/keerwand
Maken van een talud
Maken van een vijver
Maken van een buitenzwembad/-jacuzzi
Plaatsen van reclame borden
Maken van een reclame-uiting op de gevel

niet
niet
niet
niet
niet
attentie
zwaar
zwaar
attentie
niet
attentie
attentie
attentie
attentie
niet
niet

