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In de Natuurtoets (hoofdstuk 6) wordt uitvoerig beschreven wat het verstorende effect 
van het nieuwe pad op beschermd weidevogelgebied en beschermde vogels is. De wet- 
en regelgeving schrijft voor dat bij uitvoering van het plan ook een 
natuurcompensatieplan moet worden opgesteld en uitgevoerd, in samenwerking met de 
provincie. 
In de ruimtelijke onderbouwing bij het plan wordt terecht gesteld dat nieuwe of 
verbreedde watergangen/natte natuur (die gerealiseerd worden om meer waterberging 
mogelijk te maken en te compenseren voor de extra verharding van de nieuwe weg) niet 
kunnen compenseren dat een behoorlijk gebied als broedgebied voor weidevogels 
wegvalt. Echter, nergens wordt uit de ruimtelijke onderbouwing duidelijk hoe effectief 
voor dit verlies wordt gecompenseerd. 
  
Betreffende de effecten van de aanleg van het voetpad parallel aan het fietspad op de 
Ruigekade hebben we daarom de volgende vragen: 
  
1. Welk oppervlak beschermd weidevogelgebied moet worden gecompenseerd? 
Antwoord: 
 
Het oppervlak weidevogelgebied (grasland) dat ruwweg verloren gaat met het project is 
ca. 1 hectare: 0,8 ha. aan verharding en 0,3 ha. watercompensatie.  
 
2. Waar vinden we het compensatieplan dat verplicht is volgens de natuurtoets? 

 
Antwoord: Er is geen compensatieplan opgesteld. 
 
In de  verordening Ruimte  wordt gesproken over compensatie bij ruimtelijke 
ontwikkelingen ‘die een significante aantasting tot gevolg hebben van de wezenlijke 
kenmerken en waarden van belangrijke weidevogelgebieden’. 
 
In het voorleg met de Provincie Zuid-Holland is gesproken over de wezenlijke aantasting 
die dit project tot gevolg zou kunnen hebben. We zijn samen tot de conclusie gekomen 



dat er geen aantasting optreedt van de wezenlijke kenmerken en waarden van 
belangrijke weidevogelgebieden. Dit komt mede doordat bij het ontwerp van het fietspad 
rekening is gehouden met de ligging in het weidevogelgebied. Verstoring als gevolg van 
het nieuwe fietspad wordt zoveel mogelijk beperkt door deze zo dicht mogelijk tegen de 
Ruigekade (wandelpad) te situeren. 
 
Tevens  is geconstateerd dat eventuele compensatie in oppervlakte vrijwel onmogelijk is. 
Er wordt derhalve ingezet op kwalitatieve compensatie door het upgraden van de natuur 
langs de Ruigekade (aanleg van natte natuur en natuur vriendelijke oevers). Hierdoor 
ontstaat een aantrekkelijk foerageergebied voor weidevogels en watervogels.  
 
Door de te treffen maatregelen, welke onderdeel zijn van het project, past het plan 
binnen de doelstellingen van de verordening. Daarom hoeft er geen compensatieplan 
opgesteld hoeft te worden.  

 
3. Hoe wordt het te compenseren oppervlak daadwerkelijk gecompenseerd? 
 
Antwoord: De compensatie wordt kwalitatief ingevuld. Zie antwoord vraag 2. 
 
 


