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Inleiding:
Op locatie A in fase 2 van het bestemmingsplan Kwadijkerpark is een ecologisch
onderzoek gedaan voor het kappen van bomen.

Vraag 1:

Is bij het ecologisch onderzoek het weilandgebied van
Kwadijk aan de overzijde van de N244 ook onderzocht op
aanwezige of foeragerende fauna en gekeken naar het door
werkzaamheden verstoren van mogelijk aanwezige
beschermde soorten?

Antwoord 1:
In het ecologisch onderzoek voor het
bestemmingsplan ‘Kwadijkerpark 2019’ is het
weilandgebied van Kwadijk aan de noordzijde van de
N244 niet onderzocht op aanwezige of foeragerende
fauna en is niet gekeken naar het door
werkzaamheden verstoren van mogelijk aanwezige
beschermde soorten.

In het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling die
onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan en als
bijlage 15 bij de toelichting van het bestemmingsplan
is gevoegd, is onderzocht of onderhavige
ontwikkeling nadelige gevolgen kan hebben voor het
milieu. Hieruit is naar voren gekomen dat aan de
noordzijde van de N244 op circa 270 meter van
locatie A een gebied gelegen is dat behoort tot het
Natuur Netwerk Nederland (voormalig EHS). Gezien
de afstand, de ligging ten opzichte van het Natuur
Netwerk Nederland en de aard van de ontwikkeling
zijn significant negatieve effecten op voorhand uit te
sluiten. Derhalve is geen nader natuuronderzoek voor
dit gebied uitgevoerd.
Ook is gekeken naar de aanwezigheid van Natura2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura-2000
gebied is Polder Zeevang. Deze ligt op een afstand
van circa 700-900 meter vanaf het plangebied aan de
noordzijde van de N244. Gezien deze afstand en de
aard van de ontwikkeling zijn significant negatieve
effecten op voorhand uit te sluiten en is geen nader
natuuronderzoek voor dit gebied uitgevoerd.

