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Dodewaard, 7 juni 2013

Gedeputeerde mevr. J Meijers
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM
Referentie : BDD13007/JH
Onderwerp : werkzaamheden De Waalwaard, Dodewaard

Geachte mevrouw Meijers,
Op het terrein van De Waalwaard te Dodewaard is inmiddels een
sloop/saneringsbedrijf actief. Feitelijk lijkt daarmee de voorbereidende fase/
aanlegfase, zoals deze in het Ontwerp Inpassingsplan Waalwaard – Dodewaard
(OIPP) wordt bestempeld, een aanvang te hebben genomen.
In het OIPP wordt in het kader van de Flora- en Fauna-Wet een aantal concrete
en strikte voorschriften, maatregelen en verbodsbepalingen genoemd m.b.t.
werkzaamheden in, op en rond de gebouwen op het terrein en m.b.t. het terrein
en de directe ruimte daaromheen in de genoemde fase.
Onderstaand treft u ter illustratie een aantal daarvan aan:
a)
b)

niet tussen zonsondergang en zonsopgang werken in het gebied
maatregelen nemen t.b.v. broedvogels
a. werkzaamheden buiten broedperiode van de te verwachten
vogelsoorten uitvoeren

en:
Herinrichting buitenruimte fabrieksterrein:
a)
maatregel treffen voor de rugstreeppad (o.a. maken betonnen bak)
b)
rugstreeppadden vangen en overzetten naar nieuw leefgebied.
Sloop gebouwen:
a) de sloop van bestaande gebouwen mag niet worden uitgevoerd in de
periode tussen 1 maart en 1 november.
b) Minimaal 2 maanden voor de sloop 4 steenuilenkasten laten ophangen
binnen 150 m rond de huidige vaste rustplaats
c) Minimaal 2 maanden voor de sloop een tijdelijk kerkuilenkast op te laten
hangen aan een geschikte zijde van de tijdelijk behouden loods. Deze
loods kan pas worden gesloopt als de nieuwbouw met kerkuilenkast is
gerealiseerd.
d) Als de sloop wordt uitgesteld tot de winter van 2014-2015 of later dan is
opnieuw onderzoek noodzakelijk in mei –juli na eventuele nieuwe
zomerverblijven of kraamkolonies van vleermuizen
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e) Vier tijdelijke nestkastenvoor huismus aan het woonhuis bevestigen. Het
woonhuis kan pas worden gesloopt als de nieuwbouw met nestkasten is
gerealiseerd.
Wij verzoeken u ons per omgaande toe te zenden:
1) een lijst van inmiddels uitgevoerde en de nog uit te voeren
werkzaamheden op en om het terrein, inclusief data en planning;
2) een lijst van inmiddels genomen en de nog te nemen
(voorzorgs)maatregelen op en om het terrein, inclusief data en planning,
waarmee inzichtelijk en aannemelijk wordt gemaakt dat werkzaamheden in, op
en rond de gebouwen en op het terrein in de genoemde fase zich op een juiste
wijze verhouden tot de genoemde strikte voorschriften en bepalingen, dan wel
een besluit tot (gedeeltelijke) ontheffing
Graag zien wij uw reactie tegemoet.
Vriendelijke groet,
Namens Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard,
J. Haverdings
Voorzitter
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