Gemeente Wijchen
Het College van Burgemeester en Wethouders
i.e. Afdeling vergunningverlening
Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen
Betreft: bezwaarschrift Aanvraag 4871955, Wijchen, Ravensteinseweg, aanleg fietspad

Wijchen, 30 januari 2020

L.S.
Allereerst wil ik duidelijk stellen dat wij als Vereniging Natuur en Milieu Wijchen een groot
voorstander zijn van meer mensen die meer fietsen en dus ook van een goed fietsnetwerk. Het zal
echter niet de bedoeling zijn van die fietsers dat dit ten koste gaat van de natuur en de wetgeving op
natuurgebied. In ieder geval is dat niet onze bedoeling.
Wij tekenen dan ook formeel bezwaar aan tegen ieder voornemen om voor voornoemde aanvraag
een omgevingsvergunning te verlenen. Bovendien tekenen wij bezwaar aan tegen de wijze waarop
deze procedure uitgevoerd wordt alsmede tegen het feit dat u al op voorhand met werkzaamheden
begonnen bent.
U legt dit fietspad aan in een belangrijke ecologische zone, een zone waar een groot aantal
verschillende zoogdieren gebruik van maakt. Uit het onderzoeksrapport van Tauw d.d. 31-10-2019
blijkt dat vossen, egels, eekhoorns, dassen, steenmarters, bunzings en wezels hier aanwezig zijn. Alle
beschermde soorten in het kader van de Wet Natuurbescherming. Als gevolg van het aan te leggen
fietspad dreigen er verblijfplaatsen verloren te gaan van o.a. steenmarter, bunzing en wezel. U bent
verplicht om voor deze overtreding van de Wet Natuurbescherming een ontheffing aan te vragen bij
het bevoegd gezag in deze, de Provincie Gelderland.
U slaat de adviezen van het ecologisch bureau in de wind. In het rapport van Tauw d.d. 31-10-2019
wordt heel duidelijk aangegeven dat er provinciale ontheffing aangevraagd moet worden om een
aantal redenen:
In paragraaf 4.3 wordt duidelijk aangegeven dat u ontheffing aan moet vragen i.v.m.
aanwezigheid van o.a. steenmarter en bunzing
In paragraaf 5.5.1 wordt bovenstaande nogmaals ten zeerste aangeraden
In paragraaf 5.5.1 wordt ook aangegeven dat nader onderzoek naar voorkomen van
eekhoorns nodig is.
In paragraaf 5.1.2 wordt aangegeven dat verder onderzoek naar vleermuizen nodig is (dat
pas vanaf mei uitgevoerd kan worden).
U mag pas in een warme periode blad- en takkenhopen e.d. waar egels kunnen overwinteren
verwijderen. (paragraaf 5.5.1)
In par 5.3 wordt nogmaals aangegeven dat een noodzakelijke vervolgstap het aanvragen van
provinciale ontheffing is.

Ik wil u er bovendien op wijzen dat het zeer onbehoorlijk is dat u een omgevingsvergunningprocedure start zonder dat uw onderzoeken compleet zijn. Wij constateren dat u zelfs al een begin
heeft gemaakt met uw werkzaamheden. Daarmee ondermijnt u het recht van belanghebbenden om
onderbouwd bezwaar te maken tegen uw plannen (of daar juist van af te zien). Los van uw
verplichtingen ten opzichte van de Provincie Gelderland aangaande de Wet Natuurbescherming.
Mocht u van plan zijn in het broedseizoen deze plannen uit te voeren: Tauw adviseert nadrukkelijk
om de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren (paragraaf 5.2) . Indien u wel in het
broedseizoen aan de gang gaat zijn er frequente broedvogel-controles noodzakelijk alsmede het
instellen van verstoringsvrije zones. Gelet op de locatie is het werken in het broedseizoen dus
juridisch praktisch onmogelijk: de hele strook die u gaat kaalslaan zit vol met nesten die u niet mag
verstoren. Wij verwachten dat u zo iedere 10 meter de wet gaat overtreden. In het rapport van
Tauw worden duidelijke uitspraken gedaan hoe u daarmee om moet gaan. En nogmaals aandacht
voor het feit dat u tot ruim in de lente geen mogelijke overwinteringsplaatsen van egels mag
verstoren.
In uw plan geeft u aan dat er ruim 50 bomen gekapt gaan worden, nog even los van de
onderbegroeiing die verdwijnt. Het moge ook bij u bekend zijn dat bomen grote hoeveelheden CO2
opnemen. CO2 dat verantwoordelijk is voor de klimaatproblemen waar wij nu mee worstelen. Voor
het kappen van bomenrijen van meer dan 21 bomen buiten de bebouwde kom is eveneens het
aanvragen van een Provinciale Ontheffing verplicht.
We begrijpen ook niet waarom u dit fietspad juist op deze plek wilt neerleggen. Uit de natuurtoets
blijkt dat het voor veel soorten een erg waardevolle groene verbindingszone is. Er zijn diverse
alternatieven waarbij de verblijfplaatsen van steenmarter, bunzing en wezel ongemoeid blijven. Dit
zult u nadrukkelijk moeten onderbouwen in uw ontheffings-aanvraag bij de Provincie Gelderland.
Uiteraard ben ik gaarne bereid deze bezwaren (publiekelijk) toe te lichten. Ik ben zo vrij geweest een
kopie van deze brief te sturen aan de Provincie Gelderland, Afdeling handhaving Wet
natuurbescherming. Ik wil u er ook op wijzen dat mochten wij op enig moment constateren dat u
verdere werkzaamheden in deze gaat verrichten, c.q. gaat werken in het broedseizoen, wij
onmiddellijk het in deze bevoegd gezag in zullen schakelen om die werkzaamheden direct te laten
stoppen.
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