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Beschermende plant- en diersoorten planlocatie

Inleiding

Microsoft is voornemens om twee 36 MW datacenters te bouwen in het Agriport gebied van de gemeente Hollands Kroon. Voor deze
activiteiten, waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, dient een quickscan te worden uitgevoerd naar eventueel aanwezige
beschermende dier- en plantsoorten op de planlocatie.
Een uitgebreid ecologisch onderzoek is reeds in 2008 in opdracht van de toenmalige Gemeente Wieringermeer uitgevoerd en de resultaten zijn
samengevat in het due diligence onderzoek van de planlocatie, opgesteld door RKD Architects in opdracht van Microsoft. De resultaten worden
met toestemming van Microsoft in deze notitie samengevat. Voor een volledig overzicht van de resultaten van dit ecologische onderzoek wordt
verwezen naar het rapport Advies Flora and Faunawet Uitbreiding Agriport A7.
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Resultaten ecologisch onderzoek

Het ecologisch onderzoek uit voornoemde rapportage concludeert dat er op de planlocatie geen plant- of diersoorten voorkomen die vermeld zijn
in bijlage IV van de EU richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Hieruit is
geconcludeerd dat de datacenters geen wezenlijke schade zullen toebrengen aan plant- en diersoorten die bescherm worden in de habitat- en
vogelrichtlijnen. Het plangebied wordt door Agriport momenteel onderhouden als landbouwgrond om te voorkomen dat dieren zich alsnog
nestelen voordat de bouw van de datacenters aanvangt. Vlak voor de start van deze bouwwerkzaamheden van start kunnen gaan zal nog een
quickscan (visuele inspectie, dubbelcheck) van de planlocatie moeten plaatsvinden om de afwezigheid van beschermende dier en plantsoorten te
bevestigen.
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Vervolgtraject: quickscan

In navolging van de adviezen van het uitgebreide ecologische onderzoek zal vooafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden een visuele
inspectie worden uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeente Hollands Kroon.

DOCUMENT CHECKING (not mandatory for File Note)
Prepared by
Name

Sander van Rosmalen

Signature

Sander van Rosmalen

Checked by

Approved by

\\GLOBAL.ARUP.COM\LONDON\BEL\JOBS\200000\265000\265006-00 MICROSOFT AGRIPORT SITE NLD 0405 AE RFP\4 INTERNAL DATA\01 OUTGOING DOCUMENTS REGISTER\181219 30% DESIGN ISSUE\PROJECT DOCUMENTS REPORTS\17-1_PD0-V1-NL.DOCX

Arup | F0.15

Page 1 of 1

