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Beste heer Van de Kraats,
Op 16 september 2013 heeft u Econsultancy een verzocht offerte uit te brengen voor een toetsing van een ingreep
aan de Barwoudsewaarder 87 en 89a te Woerden. Uit bestudering van stukken bleek dat, gelet op de voorgenomen
ingreep, het vermoeden rees dat op voorhand kon worden uitgesloten dat overtreding van de Flora- en faunawet
zou optreden. De argumenten hiervoor zijn dat het buitenterrein geheel verhard is en de te slopen loods
opgebouwd is uit damwandplaten op een metalen constructie. Verblijfplaatsen van (streng) beschermde soorten
zijn in een dergelijk habitat niet te verwachten. Door Econsultancy is telefonisch contact met u opgenomen, waarbij
werd bevestigd dat het huidige gebruik van de locatie, de terreinverharding, de opbouw van de te slopen schuur en
de voorgenomen inrichting geen aanleiding geven om een overtreding van de Flora- en faunawet te verwachten.
Econsultancy heeft daarop geadviseerd dit bij de gemeente Woerden voor te leggen, om te bezien of in de
ruimtelijke onderbouwing zonder specifiek onderzoek kon worden beargumenteerd dat er vanuit de
natuurwetgeving geen belemmeringen zouden optreden. Econsultancy achtte de onderzoeksinspanning middels
een quickscan flora en fauna niet opwegen tegen het geringe risico op aanwezigheid van beschermde soorten op de
locatie.
Ik hoop u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van
bovenstaande, dan verneem ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Edwin Witter
Projectleider ecologie

Fabriekstraat 19C
7005 AP Doetinchem
Tel.
0314-365150
Fax.
0314-365177
KvK.
130 382 86
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