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VERZONDEN 1 7 AU. 2020

OD.320547
De heer J.P. Rovers
Addendum op advies toets aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.beoordeling voor het in (her)gebruik nemen van een motorcrossterrein
Luchthavenweg 30, Den Helder

Geachte heer Goverde,
Deze brief is een aanvullende beschouwing op het onderdeel soortenbescherming en kan opgevat
worden als addendum op het door ons op 11 augustus 2020, met kenmerk OD.320547,
uitgebrachte advies. Het volgende daarover.
Aanleiding
Op 11 augustus 2020 hebben wij u geadviseerd op de aanmeldnotitie van Rho adviseurs voor
leefruimte, projectnr. 20181745, 24-07-2020, verder: aanmeldingsnotitie. Conclusie van ons
advies, kort gezegd, was dat er geen noodzaak is tot het opstellen van een MER. Naast het
'aanmeldingsnotitie- traject' is er een planologisch traject. In dat kader zijn recent aanvullingen
aangeleverd voor het aspect ecologie, beschreven in de rapportage van Habitus; Quickscan Wet
natuurbescherming, V3, datum 11 augustus 2020. Rho adviseurs voor leefruimte heeft gemeend
om voor de volledigheid de conclusies uit deze rapportage te verwerken in een 'nieuwe'
aanmeldnotitie (Rho adviseurs voor leefruimte, projectnr. 20181745, 11-08-2020, verder:
aanvullings-aanmeldingsnotitie). Deze aanvullings-aanmeldingsnotitie hebben wij van u op
12auustus 2020 per e-mail ontvangen.Uheeftonsverzocht om het onderdeel
soortenbescherming uit de aanvullings-aanmeldingsnotitie te beoordelen. Hierover het volgende.
Beoordeling en advies
Uit onze beoordeling volgt geen andere conclusie dan de conclusie uit het advies van
11 augustus 2020. Er is ons inziens nog steeds geen noodzaak tot het opstellen van een MER.
Net als in ons advies van 11 augustus 2020 adviseren wij u te besluiten dat het niet noodzakelijk is
om bij de voorbereiding van de aanvraag om een omgevingsvergunning, een MER op te stellen.
Naast het eerder uitgebrachte advies en de aanmeldnotitie adviseren wij u tevens de 'aanvullingsaanmeldnotitie' alsmede deze brief bij dat besluit te betrekken.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer J.P. Rovers via 088-102 17 36 of
jrovers@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.
Hoogachtend,
Het college van
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