
Aanvullende schriftelijke vragen T.W. Schipper en M.E.J. Eggermont (SP) inzake de bomenkap 

groenstrook Cremerstraat (zie ook SV 119 GroenLinks en SV 121 PvdD) 

In het kader van de bomenkap Cremerstraat is een tweetal ecologische effectrapportages gemaakt. 

Een door Movares in december 2014 en een door IDDS in juni 2015. Tussen die twee zit een 

discrepantie voor wat betreft de noodzaak van ontheffing in het kader van de flora- en faunawet, op 

het gebied van vleermuizen: 

Effectrapportage Ecologie (Movares 9 december 2014) 

P 24: “Het is van belang om maatregelen te nemen om de effecten te mitigeren. Maatregelen 

bestaan uit zoveel mogelijk behoud van bomen en het terugplaatsen van nieuwe beplanting (zie ook 

hoofdstuk 8). Ook dient compensatie van foerageergebied plaats te vinden in de directe omgeving 

van de groenstrook langs de Cremerstraat.”  

P 28, tabel, kolom ‘Ontheffing Flora- en Faunawet’, vleermuizen:  “Ja. Het gaat om cruciaal 

foerageergebied en vliegroute. Maatregelen moeten worden getroffen om de effecten te mitigeren.” 

  



Flora- en Faunaonderzoek IDDS (IDDS 24 juni 2015) 

P 6: “Vleermuizen: Alle vleermuizen zijn streng beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. 

Door de voorgenomen ontwikkeling verdwijnen geen vaste rust- en verblijfplaatsen of functies die 

van belang zijn voor vaste rust- en verblijfplaatsen in de directe omgeving. Vervolgstappen in het 

kader van de Flora- en faunawetgeving zijn niet aan de orde.” 

 De vragen van de SP: 

1. Hoe verklaart het college het verschil in beoordeling over de noodzaak van een ontheffing in 

het kader van de Flora- en Faunawet tussen de twee hierboven aangehaalde onderzoeken? 

Met andere woorden: is er nu wel of niet de noodzaak van een ontheffing Flora- en 

Faunawet? 

2. Indien wel: is deze ontheffing inmiddels aangevraagd / toegekend en waar is dat terug te 

vinden in de documenten met betrekking tot de aanvraag / verstrekking van de 

kapvergunning? 

3. Hoe verklaart het college het verschil tussen de twee aangehaalde rapportages (Movares: 

‘cruciaal’) voor wat betreft de noodzaak tot compensatie van fourageergebied en vliegroute 

in de directe omgeving? 

4. Welke compenserende en mitigerende maatregelen op dit gebied worden er getroffen in de 

verdere planuitwerking?  


