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pagina  1 / 1 kenmerk Technische vragen Partij voor de Dieren over wonungbouw Centrumlijn Pijnacker   

            registratienr. 18INT21880 aan Griffie van W.A. van Alphen afschrift Directiestaf datum 18 december 2018 onderwerp Technische vragen Partij voor de Dieren over woningbouw Centrumlijn Pijnacker status Informatief   Door de fractie Partij voor de Dieren zijn op 13 december 2018 twee technische vragen gesteld inzake de ontwikkeling van woningen in het gebied Centrumlijn te Pijnacker. Deze worden in dit memo beantwoord.   
Vraag 1. In de najaarsnota staat (p. 16): "Na goedkeuring van de Omgevingsdienst Haaglanden kan het groen eind 2018/begin 2019 worden verwijderd." In het 'Activiteitenplan vleermuizen nieuwbouw Centrumlijn Zuid te Pijnacker' staat een tabel (p. 12) waaruit blijkt dat dit een kwetsbare periode is. Vleermuizen houden in deze periode immers een winterslaap in de (te kappen) bomen. Daarom was uw oorspronkelijke plan om half oktober te kappen als de verstoring van de vleermuizen (en broedende vogels) minimaal is. Hoe zorgt u ervoor dat de vleermuizen niet komen te overlijden of anderszins gezondheidsschade ondervinden door uw nieuwe planning? 
Antwoord 1. Wij onderschrijven dat kappen van groen tot half maart niet gewenst is i.v.m. de winterslaap van de vleermuizen.  De huidige planning is om conform het activiteitenplan rond oktober 2019 de bomen te kappen, na ontheffing Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) en afgifte kapvergunning. Indien wij van deze planning zouden moeten afwijken kan dit alleen met goedkeuring van het bevoegd gezag (ODH) en dient er overeenstemming te zijn dat er zorgvuldig met de betreffende vleermuizen wordt omgegaan.    
 

Vraag 2. In het 'Activiteitenplan vleermuizen nieuwbouw Centrumlijn Zuid te Pijnacker' wordt op pagina 17 gesproken over het opstellen van een ecologisch werkprotocol. Is dit protocol reeds opgesteld en zo ja kunt u mij dat toesturen? 
Antwoord 2. Het ecologische werkprotocol moet nog worden opgesteld. Zodra wij overeenstemming met de ODH hebben wordt dit protocol opgesteld. Dit is een verplicht onderdeel van de nog aan te vragen kapvergunning.  
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