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AANVULLINGSNOTITIE NATUURTOETS DE BUNDERHOF TE REEUWIJK-BRUG 
 
Wetgeving 
Naast het soortenbeleid van de Ff-wet is er tevens een natuurbeleid met betrekking tot 
gebieden vastgelegd in de Nb-wet. Daaronder vallen Beschermde natuurmonumenten, 
Natura 2000/ Vogelrichtlijngebieden (‘Wetlands’) en Habitatrichtlijngebieden.  
 
Behalve dat ingrepen in dergelijke gebieden eveneens toetsing vergen  aan de Nb-wet, kan 
de Nb-wet eveneens van kracht zijn buiten die gebieden, de zogenaamde ‘externe werking’. 
Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn wanneer faunasoorten waarvoor de gebieds-
bescherming is aangewezen (‘aangewezen soorten’), ook significant gebruik maken van ge-
bieden buiten het aangewezen beschermde gebied. Men moet daarbij denken aan ‘aange-
wezen soorten’ van het Nb-wet gebied die significant gebruik maken van gebieden buiten de 
gebiedsbescherming voor bijvoorbeeld foerage (ganzen, watervogels e.d.) of overwintering 
(vleermuizen). Significante verstoring van deze soorten ook buiten het beschermde gebied is 
in conflict met de instandhoudingsdoelen van het beschermde gebied, waarop de 
zogenaamde ‘externe werking’ van de Natuurbeschermingswet van kracht is.  
Op grond daarvan vormt dan naast toetsing van de voorgenomen ingreep aan de Ff-wet, ook 
toetsing daarvan aan de Nb-wet een wettelijke verplichting. 
 
Provinciale regelgeving 
Ook provincies kunnen een eigen gebiedenbeleid hebben, onafhankelijk van de Ff-wet en 
vastgelegd in het Streekplan. Maar provincies vormen in veel gevallen ook het ‘bevoegde 
gezag’ met betrekking tot de handhaving van de regelgeving met betrekking tot beschermde 
gebieden welke eveneens zijn vastgelegd in het Streekplan.  
 
Met betrekking tot de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) hebben rijk en provincie samen de 
spelregels bepaald, welke eveneens worden gehandhaafd door de Provin-cie, bestaande uit 
een ‘nee tenzij’-beleid: de EHS is eveneens in het Streekplan opgenomen. 
 
Situatie met betrekking tot de Bunderhof 
Het dichtstbijzijnde gebied dat valt onder de natuurbeschermingswet betreft het Natura 2000-
gebied ‘Broekvelden-Vettenbroek’ op ca. 2,5 kilometer van het plangebied (zie figuur 
volgende bladzijde).  
Dit gebied is met name ook aangewezen voor overwinterende watervogels waarbij de 
‘externe werking Nb-wet’ een rol zou kunnen spelen. 
Echter de habitat van het plangebied wordt niét significant door foeragerende watervogels 
gebruikt zodat dit Nb-wet gebied géén rol speelt voor het betreffende plangebied. 
 
Daarnaast zijn in de omgeving van het plangebied elementen van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) gelegen: een smal element, bestaande uit de berm met bermsloot van 
de Rijksweg A12, grenst aan het plangebied (zie figuur volgende bladzijde). 
Echter de regelgeving met betrekking tot de EHS, waarvan de spelregels zijn vastgelegd 
door de provincie die daarvoor ook het bevoegde gezag vormt, beperken zich uitsluitend tot 
het begrensde gebied van de EHS: ook dit heeft géén consequenties voor het plangebied. 
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