Vragenformulier voor raadsleden
Toelichting
U kunt bij u opkomende vragen op verschillende manieren kenbaar maken en beantwoord krijgen:
- door tussenkomst van de griffie (griffie@coevorden.nl) aan de ambtelijke organisatie
-rechtstreeks mondeling/mail bij de portefeuillehouder
-door tussenkomst van de griffie: in dit geval graag door middel van dit vragenformulier, dit versnelt de
beantwoording. Adressering griffie@coevorden.nl
Aan de griffie,
Naam raadslid
:
Fractie
:
Datum
:
Onderwerp
:
Nieuwe Dijk
Portefeuillehouder :

Jerry Stoker
PAC
10 mei 2018
Zonneakker KrimwegJ. Huizinga

Ik wil op de volgende wijze een vraag stellen:
vragenuurtje d.d.
beleidsmatige vraag t.b.v. behandeling onderwerp d.d.
informatieve vraag aan portefeuillehouder niet bestemd voor een vergadering
informatieve vraag aan de ambtelijke organisatie niet bestemd voor een vergadering
X

Vraag ten behoeve van verduidelijking

Aanleiding:
In de bijlagen bij het agendapunt Zonneakker Krimweg-Nieuwe Dijk worden Aanbevelingen in
het kader van de Flora en Fauna Wet gedaan.
Er staat: “In het projectgebied zijn mogelijk verblijfplaatsen van de gewone grootoorvleermuis,
rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis en de steenmarter aanwezig, evenals
leefgebied voor de poelkikker, rugstreeppad en de veldspitsmuis. Overtreding van de Flora- en
faunawet is daarom op voorhand niet uit te sluiten.
Het is aan te bevelen aanvullend onderzoek naar vleermuizen, poelkikker, rugstreeppad,
steenmarter en de veldspitsmuis uit te laten voeren alvorens men met de werkzaamheden wil
beginnen.”

1. Kan de wethouder aangeven of deze aanbeveling een vrijblijvend of verplichtend karakter
heeft?
Verplicht. Tot op heden is er een quickscan en een aanvullende natuurtoets uitgevoerd. In
de conclusie van de aanvullende natuurtoets wordt geadviseerd om nog een nader
onderzoek uit te voeren naar vleermuis, veldspitsmuis en poelkikker. Dit zal uitgevoerd
worden voordat men start met de werkzaamheden.
2. Kunt u aangeven of de initiatiefnemers de aanbevelingen zullen opvolgen?
Het is een plicht/regel, die nageleefd dient te worden. Net zoals andere regels die gelden
waar je je aan dient te houden.
3. In het geval een en ander een verplichtend karakter heeft: Kunt u aangeven hoe, door
wie en op welke wijze dit onderzoek dan plaats vindt?
In de nog te verlenen omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen (moet nog
aangevraagd worden) zal een voorwaarde worden opgenomen dat voorafgaand aan het
starten van de werkzaamheden uit onderzoek moet blijken dat geen nadelige gevolgen
zijn voor Flora en Fauna. En wanneer geconcludeerd moet worden dat dat wel het geval
zal zijn, dienen er aanvullende (mitigerende) maatregelen worden getroffen.
4. Mogen we er van uit gaan dat dit een onafhankelijk onderzoek zal zijn?
De ingeschakelde bureaus (zowel Eelerwoude als E.C.O. logisch) zijn professionele
bureaus die zich dienen te houden aan wetgeving. Ondanks dat de bureaus weliswaar
door Powerfield als opdrachtgever ingehuurd zijn, zijn zij wel onafhankelijk. Dit zal ook
met het nog nader uit te voeren onderzoek specifiek gericht op vleermuis, veldspitsmuis
en poelkikker aan de orde zijn.
5. Kunt u aangeven wie dit monitort.
De gemeente neemt de voorwaarde in de te verlenen vergunning op. Provincie is echter
het bevoegde gezag inzake de Flora en Fauna.
6. Kunt u aangeven of de onderzoek gegevens openbaar zijn of anderszins ook gedeeld
worden met de gemeente?
Onderzoeksrapporten zijn in beginsel openbaar. Deze zijn dan ook als bijlage bij de
toelichting van het bestemmingsplan gevoegd. Hetzelfde geldt voor het nog uit te voeren
onderzoek.
Voorts:
“Om schade aan broedgevallen van algemene vogels te voorkomen, wordt de ingreep bij
voorkeur buiten het broedseizoen uitgevoerd.”
7. Is bekend of de werkzaamheden buiten het broedseizoen zullen worden uitgevoerd?
De initiatiefnemer heeft bij ons aangegeven de werkzaamheden buiten het broedseizoen
te laten plaatsvinden.

