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Geachte Gemeenteraad,
Ondanks dat (de procedure tot wijziging van) het bestemmingsplan Wilhelminastaat e.o. nog
loopt en nog geen omgevingsvergunning is verleend, is begonnen met de sloop van woningen.
De procedure m.b.t. de Groene Kaart is nog niet afgerond en er ligt nog een aanvraag om 18
bomen te mogen kappen.
Bij het ontwerp-bestemmingsplan zijn onder meer de volgende bijlagen aangetroffen en
ingezien.
3. Quickscan.......
4. Beschermde soorten.......
6. Advies Omgevingsdienst
7. Aanvullend onderzoek ........
De omgevingsdienst schrijft in het advies onder meer het volgende:
Beoordeling onderzoek beschermde soorten
In het onderzoek is niet beschreven welke onderzoeksmethoden zijn toegepast. Ook is niet
beschreven of het onderzoek volledig is.
Uit de beschrijving is op te maken dat er onderzoek is gedaan tijdens twee avonden en de
daarop volgende ochtenden. En wel op 22/23 juli en 24/25 augustus. Op basis van deze
bezoeken worden de conclusies getrokken.
Vogels kunnen in deze periode van het jaar echter al weer zijn uitgebroed. Een groot deel van
de gierzwaluwen heeft Nederland in deze tijd van het jaar zelfs al weer verlaten. Het
onderzoek voldoet dus niet aan het opsporen van broedvogels.
Voor het uitvoeren van onderzoek naar vleermuizen wordt over het algemeen gewerkt volgens
het vleermuizenprotocol. In het protocol is aangegeven in welke tijd van het jaar naar welk
soort verblijfplaatsen er moet worden gezocht, hoe lang de bezoeken dienen te duren en welke
periode van de dag ze uitgevoerd dienen te worden.
Het protocol geeft duidelijk aan dat bezoeken voor het opsporen van kraamverblijfplaatsen
uitgevoerd moeten worden voor 16 juli. En voor paarverblijfplaatsen na 15 juli. Bezoeken
dienen minimaal 2 uur aaneengesloten te worden uitgevoerd.
De onderzoeksintensiteit voldoet dus niet aan het vleermuisprotocol en de kans dat
vleermuisverblijfplaatsen daarmee over het hoofd zijn gezien is zeer reëel.
Beoordeling bestemmingsplan
De tekst met betrekking tot gebiedsbescherming is duidelijk verwoord en daarmee voldoende.
In de tekst met betrekking tot soortbescherming wordt de quickscan en het nadere onderzoek
gedeeltelijk door elkaar aangehaald, waardoor de tekst niet duidelijk is.
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Bij de beschrijving van het nadere onderzoek wordt bovendien geen aandacht besteed aan het
voorkomen van vogels terwijl het onderzoek hier ook op gericht is geweest. Wel wordt de
conclusie van het onderzoek weer in zijn geheel overgenomen waardoor de indruk ontstaat
dat er wel beschermde vogelsoorten zijn aangetroffen maar dat aan de bescherming van de
nesten gewoon wordt voorbijgegaan. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van een
toelichtende tekst.
Conclusie
.............................
Het uitgevoerde nadere onderzoek is niet uitgevoerd conform de geldende normen en is
onvolledig. De conclusies die op basis van het onderzoek zijn getrokken, zijn eigenlijk niet te
trekken.
De tekst voor het bestemmingsplan is met betrekking tot gebiedsbescherming voldoende. Met
betrekking tot soortbescherming is de tekst niet duidelijk, vooral omdat de quickscan en het
nadere onderzoek door elkaar worden gebruikt.
Niet duidelijk is wat is gedaan met dit onderdeel van het advies. De bepalingen van de Floraen Faunawet zijn blijkbaar onvoldoende zorgvuldig nageleefd en mogelijk is en wordt
substantiële schade teweeg gebracht aan onder meer beschermde vogels en vleermuizen.
Naar aanleiding van het bovenstaande verzoeken wij u het college van B&W te verzoeken
over te gaan tot handhaving en heen sloopwerk stil te leggen totdat duidelijk is welke schade
aan het ecosysteem dreigt te worden teweeggebracht en welke maatregelen nodig zijn om de
schade te voorkomen en te beperken.
Wij vertrouwen erop dat u onmiddellijk zult overgaan tot het nemen van passende
handhavingsmaatregelen. Wij ontvangen graag voor 20 november 2013 uw reactie.
Inmiddels is ons tevens het volgende gebleken.
1.
De A2 vormt een barrière voor vleermuizen. De platanenrij langs de A2 is aan te merken als
een belangrijke vlieg- en fourageerroute voor vleermuizen, die tevens een verbinding vormt
tussen de onderdoorgang tussen Helsdingse Achterweg en Jhr Hoefftlaan en de brug over het
Merrwedekanaal, waar vleermuizen de A2 kunnen kruisen. De gehele platanenrij langs de A2,
dus ook de vijf platanen, die op de nominatie staan om te worden gekapt, horen daarom thuis
op de toekomstige Groene Kaart. Kappen daarvan is in strijd met de Flora- en Faunawet.
2. De kastanjeboom aan de overzijde van de Wilhelminastraat, welke genomineerd is om te
worden gekapt, blijkt afkomstig van het terrein van de voormalige Wiekslag en in het grasveld
bij de onderdoorgang te zijn herplant. Mede om die reden hoort de kastanjeboom thuis op de
a.s. Groene Kaart.
Met vriendelijke groet,

P.R. Grobben, voorzitter

Ir. M. van Poelgeest, secretaris
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