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C. Gulpen

Geachte mevrouw Bruijsten - van de Berg,
Op 27 maart 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over de
bomenkap Bandertlaan. Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op
uw vragen aan.
Inleiding
Graag willen wij reageren op de antwoorden op onze brief van 13 maart j.l. met vragen over
de op handen zijnde bomenkap aan de Bandertlaan. Tot onze verbazing heeft afgelopen
week een rigoureuze kap plaats gevonden en moeten wij uit de krant vernemen dat dit
gebeurd is om de broedtijd voor te zijn.
Vraag 1
Antwoord

Waarom wordt dit feit niet vermeld bij de antwoorden op onze brief ?
Op basis van de vraagstellingen in uw brief was het vermelden van tijdstippen
broedtijd niet relevant voor de beantwoording.

Vraag 2

U verwijst naar het raadsvoorstel dat de Raad heeft vastgesteld in
december 2016. Na nogmaals alle stukken , die bij dit raadsvoorstel
horen, zorgvuldig te hebben doorgelezen, kunnen wij constateren dat wij
uit geen enkel stuk kunnen opmaken dat er 73 bomen moeten gekapt
worden op de Bandertlaan. Ook de tekening die bijgevoegd is laat niet
zien dat er bomen gekapt moeten worden. Tevens ontbreekt bij dit
raadsvoorstel de integrale groenvisie op de Bandert waar u naar
verwijst. Bovendien wordt in de bijgevoegde Strategische visie nog
vermeld dat "het onderhoud van bomen, perken en verhardingen
weliswaar de verantwoordelijkheid van de gemeente heeft, maar geen
hoge prioriteit heeft.
Bent u het met DES eens dat de raad onvoldoende geïnformeerd is over
de plannen met betrekking tot de herinrichting van de Bandertlaan , met
name over het verwijderen van bomen en herplant ervan? En dat wij
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door het ontbreken van deze informatie geen afgewogen besluit hebben
kunnen nemen over dit raadsvoorstel ?
Wij delen uw mening over onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking
aan de raad niet. Op basis van de aangereikte informatie (ontwerp- en
overzichtstekening) heeft de raad zich een beeld kunnen vormen over de
nieuwe inrichting en ontwikkelingen rondom de Bandertlaan e.o. Het is
vervolgens aan het college om tot uitvoering over te gaan van wat de raad op
hoofdlijnen heeft besloten.
Is er voor de bomen een kapvergunning nodig , aangevraagd en zo ja,
wanneer heeft die ter inzage gelegen?
Op basis van de gemeentelijke kapverordening / bomennota was geen
kapvergunning noodzakelijk. Wel heeft de gemeente de voorgenomen kap
getoetst op basis van de Wet Natuurbescherming.
Er is één algemene deler als het om de kap van bomen gaat en dat is tijdens
de broedtijd. De Nederlandse wet geeft namelijk aan dat in die periode geen
enkele boom gekapt mag worden. Dit betekent dat vanaf 15 maart tot 15
september geen bomen omgehakt mogen worden. Feitelijk wordt door de
bomenkap aan de Bandertlaan de wet overtreden . Hoe kunt u verantwoorden
dat de bomen aan de Bandertlaan na 15 maart gekapt zijn?
Uw stelling inzake tijdstip broedtijden zijn niet correct. De Wet natuurbescherming
(o.a. flora- en faunawet) regelt dat tussen 15 maart en 15 juli het verboden is om
opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en te vernielen. Dit geldt
uiteraard alleen indien fauna ook daadwerkelijk aanwezig is in betreffende bomen.
Wij hebben ons hier op basis van een uitgevoerde quickscan in het kader van de
Wet Natuurbescherming volledig aan geconformeerd.
Wij verwijzen u naar het Bestemminsplan Leisurepark in de Bandert dat
door de Raad is vastgesteld op 20 september 2012 . Vanaf blz. 26 wordt
er melding gemaakt van mogelijke aanwezigheid van vleermuizen.
Specifiek voor het plangebied In de Bandert is voornamelijk de
aangetroffen Gewone dwergvleermuis van belang. Het leefgebied en de
verblijfplaatsen van deze vleermuis zijn beschermd in de flora en
faunawet. Ook wordt erbij vermeld dat alvorens bomen te vellen, een
onderzoek moet plaatsvinden naar de aanwezigheid van vleermuizen.
Heeft dit onderzoek plaatsgevonden en zo ja, wanneer? Als er geen
onderzoek heeft plaatsgevonden is het College het dan met DES eens
dat er gehandeld is in strijd met het bestemmingsplan?
Er heeft een onderzoek plaatsgevonden genaamd "Quickscan Wet
Natuurbescherming De Bandert". Dit onderzoek is verricht op 5 oktober 2016
en 6 maart 2017. Verder verwijzen wij naar de beantwoording in vraag 3 en 4.
In het betreffende bestemmingsplan wordt, onder "Mitigerende
maatregelen" , voorgeschreven , conform de Flora- en Faunawet ( artikel
2 lid 1 en 2 ) : ' — De velling van bomen en verwijdering van houtige
opslag buiten het broedseizoen, zijnde de periode 15 februari tot en met
31 augustus, uitvoeren.' Na de vaststelling van het Bestemmingsplan
heeft geen wijziging plaatsgevonden op het onderdeel Flora- en Fauna.
Is het College het met DES eens dat de bomenkap in strijd is met het
bestemmingsplan Leisurepark in de Bandert?
Wij delen deze mening niet. Wij verwijzen hierbij naar de beantwoording van
vraag 3,4 en 5.

Openingstijden: maandag 09:00 - 20:00 uur, dinsdag gesloten, woensdag .09:00 -17:00 uur, donderdag en vrijdag 09.00 -13.00 uur.
Pagina 2 van 3 - 527620

Gem em^
e

Vraag 7

Antwoord

E c h t

.

S u s t e r e n

In uw beantwoording op onze brief en ook in het krantenartikel van
donderdag 23 maart in De Limburger wordt vermeld dat de gemeenteraad zelf
heeft ingestemd met de kap van de bomen. Uit het bovenstaande mag blijken
dat mogelijk de Flora-en Faunawet is overtreden, en dat gehandeld is in strijd
met het Bestemmingsplan. Is het college het met DES eens dat hiermee de
integriteit van zowel het College als van de Gemeenteraad in twijfel getrokken
kan worden?
Wij delen uw zienswijze niet en ven/vijzen nogmaals naar de beantwoording op de
vragen 3,4 en 5.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris
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