Aan
Martijn Wolters
Van
ODR, J. Rozema
Onderwerp
Aanvraag omgevingsvergunning Medelsestraat 3 Echteld.
Inleiding
Er is een omgevingsvergunning (bouwen) aangevraagd voor het
realiseren van ene tankstation. Bij de aanvraag is een Quick scan Flora
en Fauna en een Aerius-berekening gevoegd. Hierbij het natuuradvies.
Advies
U wordt geadviseerd:
1
er kennis van te nemen dat er geen beschermde soorten (mits
er rekening wordt gehouden met het broedseizoen) en gebieden
worden geschaad;
2
het bijgevoegde tekstblok op te nemen in het besluit.
Argumenten
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1.1
Geen negatieve invloed op beschermde soorten en gebieden.
Bij de aanvraag is een Quick scan Flora en Fauna gevoegd. Uit dit
rapport blijkt dat er geen beschermde soorten geschaad zullen worden.
Wel dient er rekening te worden gehouden met het broedseizoen.
Hiertoe dienen voorschriften te worden opgenomen in de vergunning.
Bij de aanvraag is een Aerius berekening gevoegd. Uit deze berekening
blijkt dat de PAS-meldings grenswaarde niet wordt overschreden.
Andere aspecten (geluid, licht etc.) zullen gezien de afstand en de
omvang van het initiatief geen negatieve invloed hebben op een Natura
2000 gebied. Er zullen geen beschermde gebieden worden geschaad.
2.1
Tekstblok opnemen in vergunning.
In het bijgevoegde tekstblok wordt een en ander toegelicht en zijn de
voorschriften opgenomen.
Kanttekeningen
Geen.
Bijlage
Bijlage 1: Tekstblok op te nemen in besluit
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Bijlage 1

Tekstblok op te nemen in besluit

Wetnatuurbescherming
Op grond van de Wet Natuurbescherming moeten negatieve effecten op
beschermde soorten en gebieden voorkomen worden. De provincie
Gelderland houdt hier toezicht op. Wij moeten echter beoordelen of bij
een aanvraag omgevingsvergunning beschermde natuur aan de orde is.
Bij de aanvraag is een stikstofdepositie berekening (Aerius berekening)
gevoegd. Uit deze berekening blijkt dat de PAS meldingsdrempel niet
wordt overschreden. Er hoeft geen melding in het kader van de PAS te
worden gedaan en er hoeft geen vergunning bij de provincie in het
kader van stikstofdepositie te worden aangevraagd. Ook andere
aspecten zoals geluid en licht zullen gezien de afstand van het initiatief
in combinatie met de relatieve kleinschaligheid geen negatieve effecten
hebben op een Natura 2000 gebied. Er zijn derhalve geen negatieve
effecten op beschermde gebieden.
Bij de aanvraag is een quick scan Flora en Fauna gevoegd. Uit dit
rapport blijkt dat er geen beschermde soorten geschaad zullen worden.
Wel dient er rekening te worden gehouden met het broedseizoen.
Hiertoe dienen voorschriften te worden opgenomen in de vergunning.
Uit het rapport blijkt ook dat er geen beschermde gebieden worden
geschaad.
In verband met het broedseizoen hebben we de volgende voorschriften
aan de vergunning verbonden.
Voorschriften in verband met broedseizoen.
-

De werkzaamheden dienen, in principe, plaats te vinden buiten
het broedseizoen (globaal van 15 maart tot 15 juli). Indien het
echter niet mogelijk is om de werkzaamheden buiten het
broedseizoen uit te voeren dan dient vooraf aan de
werkzaamheden gecontroleerd te worden op de aanwezigheid
van broedgevallen door een erkend ecoloog.

-

Indien vastgesteld wordt dat sprake is van broedgevallen dan
worden de werkzaamheden niet vrijgegeven en dienen deze
uitgesteld te worden tot nadat het nest niet meer in gebruik is.
Of dienen de werkzaamheden dusdanig, onder ecologische
begeleiding, te worden uitgevoerd dat het broedgeval niet wordt
verstoord.

-

Van de controle van de ecoloog dient voor de werkzaamheden
schriftelijk aan ons te worden gerapporteerd.

Datum
27 februari 2019
pagina
2 van 2
Ons kenmerk
0214116487

