
Omgevingsvergunningtoets 
 
 
Datum: 15 december 2014 
 
Betreft vergunning aanvraag karrenspoor Schutterijweg en aantasting natuur- 
en landschapswaarden 
 
 
De aanvraag heeft betrekking op een door het open landschap ‘meanderende’ 
oprijlaan met verharding en een tweezijdige laanaanplant, die dient als toegang 
tot de woning Schutterijweg 1. Aanleg van de weg heeft gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. 
 
De laanbeplanting vormt een aantasting van het open landschap. In het kader 
van het beheersplan Sin Pietersberg is het realiseren van open migratieroutes 
voor vlinders een belangrijke prioriteit. Het gaat hier om kensoorten voor dit 
gebied zoals de Spaanse Vlag. Laanbeplanting vormt een aantasting van de 
biotoop van deze beschermde diersoort. 
 
Een ‘meanderende’ oprijlaan impliceert regelmatig gemotoriseerd verkeer in 
agrarisch gebied met waarde, grotendeels met de status van Natuurmonument 
en Natura 2000-gebied. De waarde van het betreffende gebied is gebaseerd op de 
aanwezigheid van een aantal vleermuissoorten, vlinders, de hazelworm en de 
das. Meanderend verkeer vormt een aantasting van de biotoop van deze soorten 
en daarmee is sprake van overtreding van de Flora- en faunawet. Dit betreft 
zowel verkeer bij daglicht als ook verkeer in de nachtelijke uren, waarbij het 
licht van de koplampen van auto’s zich verspreidt over een groot gebied 
vanwege het ‘meanderende’ verloop van de weg. Deze aantasting wordt beperkt 
door gemotoriseerd verkeer te beperken tot verkeer in het kader van beheer van 
het gebied en dus geen gebruik als oprijlaan voor een woning. Hiermee wordt 
het verkeer automatisch beperkt wat betreft intensiteit en vindt geen 
nachtverkeer plaats. De aangewezen route voor bestemmingsverkeer is de 
kortste route langs de Schutterijweg. 
 
De opmerking ‘Natuurmonumenten legt vergelijkbare paadjes aan’ is niet 
correct. Natuurmonumenten realiseert nergens laanbeplanting gezien het belang 
van de handhaving van open migratieroutes voor vlinders op de Sint Pietersberg. 
Daarnaast is er een beperking van gemotoriseerd verkeer voor het gehele gebied 
van Natuurmonumenten op de Sint Pietersberg tot beheersverkeer en is het 
gebied afgesloten van zonsondergang tot zonsopgang. 
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