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Aanvullende informatie Natuurtoets

Op 23 augustus 2017 zijn per email via Harm Oosthoek een tweetal vragen van de cie. m.e.r ontvangen, te weten:
1. een kwantitatieve beschrijving van de beschermde soorten (zie RenD);
2. informatie over de aantallen meeuwen in het plan-, studiegebied.
Middels deze notitie geven wij antwoord op de gestelde vragen.
1 Een kwantitatieve beschrijving van de beschermde soorten (zie RenD).
In het aanvullende advies over de R&D wordt aangegeven dat de gevolgen voor beschermde soorten moeten worden
beschreven. Dit is in de Natuurtoets, (Toetsing Wet Natuurbescherming t.b.v. een Wabo revisievergunning d.d. 12
januari 2017, met projectnummer 405480) in Hoofdstuk 5 beschreven. Daar staat bij: ‘indien mogelijk kwantitatief’.
We hebben dit geïnterpreteerd als dat de effecten op beschermde soorten kwantitatief gemaakt kunnen worden.
Aangezien essentiële habitats voor beschermde soorten niet verwacht worden in het plangebied (behalve vogels),
wordt tevens geen effecten op deze soorten verwacht en is een kwantitatieve beoordeling van effecten op
beschermde soorten niet aan de orde. Doordat een verkennend veldbezoek (habitatscan) is uitgevoerd, heeft geen
kwantificering plaatsgevonden. Het doel van een dergelijke habitatscan is om in te schatten of het gebied mogelijk
gebruikt wordt door beschermde soorten. Er is geen vlak dekkende inventarisatie gedaan ter kwantificering van
aanwezige broedvogels en hun aantallen. Kwantificeren is overigens ook niet noodzakelijk aangezien effecten op
broedvogels voorkomen moeten worden door het opvolgen van de gestelde maatregelen onder paragraaf 5.2.1.
Voor de volledigheid hebben wij de genoemde Natuurtoets bijgevoegd.
2 Informatie over aantallen meeuwen in het plan-, studiegebied.
In het kader van de Natuurtoets is voor meeuwen geen kwantificering uitgevoerd. In opvolging van de gestelde vraag
is contact gezocht met Jacht, Beheer en Schadebestrijding Europoort. Hiervan is informatie ontvangen waaruit is
gebleken dat in 2017 (t/m 4 Juli) een aantal van 136 nesten, overeenkomend met 272 meeuwen, is geteld. 80 % van
de nesten betrof de kleine Mantelmeeuw (218 stuks) en 20 % van de nesten betrof de Zilvermeeuw (54 stuks).
Daarnaast zijn er in dezelfde periode ongeveer 10 Visdiefjes geteld in het plangebied.
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