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Bureau Viridis heeft in 2017 ecologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen uitbreiding van
Bungalowpark Hoenderlo. Het plangebied blijkt af te wijken van het gebied zoals dat door Bureau Viridis is
onderzocht. Vanwege de afwijking tussen het in het rapport beschreven plangebied en het eigenlijke
plangebied zoals dit in het bestemmingsplan is opgenomen werd vanuit de gemeente de vraag gesteld of de
conclusies uit het rapport onvernaderd gebruikt kunnen worden in de verdere procedure.
Het plangebied maakt deel uit van een uitgestrekt terrein met een eenvormig habitat. In het kader van de
quickscan hebben wij het plangebied en een vrij ruime marge daaromheen geïnventariseerd, teneinde een
inschatting te kunnen maken van het risico op kolonisatie van het plangebied door beschermde soorten die in
de directe omgeving voorkomen. Het onderzochte oppervlak is derhalve groter dan op de kaart in onze rapportage is aangegeven, maar dekt niet volledig het plangebied dat in het bestemmingsplan is opgenomen.
Het plangebied betreft een kapvlakte die geleidelijk begroeid raakt met een soortenarme vegetatie met onder
meer heide en enkele grassoorten. Dergelijk habitat treffen we ook verder in oostelijke richting aan, waarbij
het roze ingetekende heidegebied zoals dit op topografische kaarten is weergegeven in de praktijk niet of nauwelijks afwijkt van het omliggend vegetatietype.
Op basis van de aanwezige habitats en de potentie ervan en ook op basis van het feit dat we altijd een iets
ruimer gebied onderzoeken en tenminste een deel van het “nieuwe” deel van het plangebied al hebben onderzocht, durven wij met een grote mate van zekerheid te stellen dat we in het grotere onderzoeksgebied geen
andere beschermde soorten zouden hebben aangetroffen als de hazelworm en levendbarende hagedis.
Uiteraard zullen we bij het afvangen van de beschermde soorten kort voor aanvang van de werkzaamheden in
het gebied uitgaan van het grotere plangebied en alle aanwezige exemplaren van de genoemde soorten ook
hier afvangen en verplaatsen naar het omliggend terrein dat niet wordt heringericht.
De uitvoering van aanvullend onderzoek achten wij geenszins noodzakelijk. Andere beschermde soorten zijn
niet verwachten en mitigerende maatregelen zoals deze reeds zijn voorgesteld kunnen onveranderd van kracht
blijven.
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