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Vraag 1
Op pagina 19 wordt gesteld dat er geen ontwikkelingen zijn in het plangebied. Er is dus geen verstoring 
& quickscan nodig. Er staat wel enkele percelen verder een nieuwbouwplan ingetekend. (de oude 
Boomgaert) Is dit toekomstige project wel meegenomen in de afwegingen van ‘geen bedenkingen’, 
gezien de korte afstand tot elkaar en het natuurpark ‘Waalbos’?

Antwoord
In de ruimtelijke onderbouwing is onderzocht of er effecten te verwachten zijn op het gebied van flora 
en fauna in het plangebied van ‘t Struweel zelf of in de directe omgeving (+/- 100 meter). Er vinden 
geen ontwikkelingen plaats zoals sloop- of nieuwbouw. Er worden dan ook geen effecten verwacht in 
het plangebied zelf. 

Het benoemen van de locatie ‘De Oude Boomgaert’ in de ruimtelijke onderbouwing is niet nodig. De 
locatie ligt op een afstand van meer dan 200 meter van het plangebied. Het is dan ook niet te 
verwachten dat de functiewijziging leidt tot hinder binnen het plangebied van de Oude Boomgaert. Ook 
het natuurgebied Waalbos ligt op meer dan 100 meter afstand. Effecten zijn dan ook daar niet te 
verwachten.

Voor de ontwikkeling van de Oude Boomgaert is een natuurtoets in het kader van de Wet 
natuurbescherming en de Verordening Ruimte uitgevoerd. Deze is ook ogenomen als bijlage in het 
recent vastgestelde bestemmingsplan. Uit de Natuurtoets blijkt bijvoorbeeld dat er voor de locatie van 
de locatie De Oude Boomgaert mitigerende maatregelen moeten worden genomen voor de gewone 
dwergvleermuis en dat er een ontheffing nodig is. Deze maatregelen worden echter genomen binnen 
de kaders van dat project, en staan los van de ruimtelijke onderbouwing voor ’t Struweel. Het is dan 
ook niet nodig om dit te benoemen in de ruimtelijke onderbouwing voor ’t Struweel, omdat deze locatie 
op ruime afstand ligt van het plangebied.


