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W;j zijn thuis waar u buiten bent 

DE QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET BIJ BURO BAKKER 

Een quick scan is een verkennende toetsing aan de Flora- en faunawet. Meestal is dit de eer- 
ste stap als gevraagd wordt om een flora- en faunaonderzoek, bijvoorbeeld voor een Wabo- 
procedure. In deze brochure leggen wij uit hoe wij bij Buro Bakker een quick scan uitvoeren. 
Welke werkzaamheden voeren wij uit, wat krijgt u van ons en hoe verloopt het dan verder? 
Als u na het lezen van de brochure nog vragen heeft, zijn we graag bereid deze persoonlijk te 

beantwoorden. 

Wanneer is de Flora- en faunawet van toepassing? 

De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal in het wild levende planten en dieren en 
is van toepassing op aIle situaties waarbij beschermde soorten negatieve effecten kunnen 
ondervinden van menselijk handelen. Vaak gaat het hierbij om ruirntelijke projecten, zoals 

nieuw- of verbouw. Maar ook groenbeheer, waterbeheer of bijvoorbeeld evenementen kun- 
nen effect hebben. Als negatieve effecten op beschermde soorten niet op voorhand uitgeslo- 
ten kunnen worden, is een toetsing nodig. Meestal zal een ruimtelijke procedure of aanvraag 

voor een Wabovergunning aanleiding zijn om deze toetsing uit te voeren. Maar een toetsing 
kan ook aan de orde zijn bij de vasts telling van beleid of van een plan. De Flora- en faunawet 
onderscheidt licht beschermde soorten, waarvoor een vrijstelling geldt, en zwaarder be- 
schermde soorten die niet negacief beinvloed mogen worden. De quick scan is van toepas- 
sing op deze tweede groep. 

Waarom eerst een quick scan? 

Een quick scan is een verkennend onderzoek, met relatief beperkte kos- 
ten en een korte doorlooptijd. De quick scan is bedoeld om de vast te 

stellen of zwaarder beschermde soorten negatieve effecten van uw plan- 
nen kunnen ondervinden. Uit veel van onze quick scans blijkt dat zich 
binnen het plangebied geen bescherrnde soorten bevinden of, als ze er 

wel kunnen voorkomen, dat het plan door kleine aanpassingen geen 
negatieve effecten hoeft te hebben. In deze gevallen volstaat onze quick 
scan voor u om verder te gaan met uw plannen, U hebt aantoonbaar 
aandacht besteed aan beschermde planten en dieren. Met ons rapport 
staat u juridisch zeker, bijvoorbeeld als er bezwaar wordt gemaakt tegen 
uw plannen. 

Uitvoering van het veldonderzoek 

De uitvoering van een quick scan gaat bij ons altijd gepaard met een veldbezoek. Dit veldbe- 
zoek kan gedurende het hele jaar worden uitgevoerd. We onderzoeken het gebied dan op de 

aanwezigheid van en op de potencies voor beschermde soorten. Om er zeker van te zijn dat 
we het juiste gebied onderzoeken, zullen wij u al bij het opstellen van onze offerte vragen om 
een kaartje van het plangebied. Bij het uitvoeren van het veldwerk hebben we toegang tot het 
plangebied nodig. Als er in het plangebied· bebouwing aanwezig is, kan het nodig zijn dat we 
deze van binnen inspecteren. Zo nodig maken we met u afspraken over de betreding en het 
inforrneren van bewoners of gebmikers. 
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Rekening houden met vervolgonderzoek? 

Als we met een quick scan de effecten van uw project op beschermde soorten volledig uit- 
sluiten, kunt u zonder beperkingen verder gaan met uw plannen. Ook kan het zo zijn dat we 
met de quick scan de aanwezigheid van beschermde soorten kunnen vaststellen. Dit is het 
geval bij soorten die eenvoudig zijn waar te nernen. Veel beschermde soorten zijn echter met 
een eenmalig veldbezoek niet waar te nemen of alleen in een bepaalde periode in het jaar. 
Vleermuizen bijvoorbeeld verblijven overdag in een spouwmuur of een boomholte en zijn 
alleen 's nachts met speciale apparatuur waar te nernen. En een Waterspitsmuis leidt een 
verborgen leven in slootkanten en wordt onderzocht met behulp van vallen waarin ze levend 
gevangen worden. Als met de quick scan de aanwezigheid van deze soorten niet valt uit te 
sluiten, zullen we vervolgonderzoek aanbevelen. Dergelijk onderzoek kan gebonden zijn aan 
een bepaalde periode in het jaar of aan een vastgestelde onderzoeksmethode. We zijn ons er 
van bewust dat de noodzaak voor vetvolgonderzoek voor u vertragend en kostenverhogend 

"""",,,",,'__""- kan werken. De aanbeveling hiervoor overwegen we dan ook 
altijd zeer zorgvuldig. 

Wat krijgt u van ons? 

De resultaten van onze quick scan worden opgenomen in een 
beknopt, representatief rapport. Uit ons rapport blijkt helder 
wat onze bevindingen zijn. U kunt het rapport doorsturen 
naar de gemeente, zodat uw procedure vetvolgd kan worden. 
Ook kunt u met het rapport aantonen aan derden dat u reke- 

ning houdt met beschermde planten en dieren, U krijgt ons rapport altijd eerst als concept 
per email. Zo kunt u nog opmerkingen en vl'agea stellen, die wij in het rapport zullen ver- 
werken. Het definitieve rapport ontvangt u 01'> papier in drievoud en, <Dp uw verzoek, digitaal 
als PDF-bestand. 

Andere wetten 

Naast de Flora- en faunawet zijn er nog andere wetten en regelingen die bedoeld zijn voor 
bescherrning van de natuur. Dit zijn de Natuurbescherrningswet 1998 en de regelgeving voor 

. de Ecologische Hoofdstructuur, Een toetsing aan deze wetten komt veel rninder vaak voor 
dan de Flora- en faunawet. Met een quick scan toetsen wij niet standaard aan deze wetten. 
Dat leidt namelijk tot een onnodige verhoging van de kosten van een quick scan. Ais voor 
uw plan wel een toetsing aan de andere natuurwetgeving gevraagd wordt, gaan wij met u in 
overleg om hiervoor een passende aanpak op te stellen. Wij hebben mime ervaring met dit 
type toetsingen. 

Bij Buro Bakker hanteren we het motto Wjj zijn thuis waar u buiten bent. 
Juist doordat we zo veel inventarisaties uitvoeren, beschikken we over rui- 
me praktijkervanng en -kennis. Onze adviezen zijn praktisch en er op ge- 
richt onze opdrachtgevers zo soepel mogelijk door de natuurwetgeving te 
loodsen. Met onze rapperten hebt u de kwaliteit in handen die nodig is om 
de procedures met overtuiging te doorlopen. 
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