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datum van deze brief en
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Datum
7 mei

Ons kenmerk

2O2O

Onderwerp

Behandeld door

Doorkiesnummer

R, Leijte

6299484

Uw kenmerk

Aantal bijlagen

Artikel 41 maaibeleid en inspectie vogels en
broedsels

U hebt het college op 29 april 2020 artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over het

maaibeleid en inspectie vogels en broedsels.
1

Deelt uw college, gezien het bericht, de zorgen van de manier waarop gecontroleerd
wordt op vogels en broedsels.
Uiteraard had dit incident niet mogen gebeuren. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen,
hebben wij in de onderhoudscontracten die wij hebben gesloten met aannemers

bepalingen opgenomen dat maaiplaatsen voorafgaand aan de werkzaamheden
geïnventariseerd worden op rust-, verblijf- en broedplaatsen van dieren.

2.

Er dient

altijd

een inspectie plaats te vinden alvorens er gemaaid, gekapt of gesnoeid

wordt. Is het college het met de VDG eens dat hier iets niet goed is gegaan.
Dat zijn wij met u eens. Zie ook onze reactie hierboven. Uiteraard hebben wij ook de
betreffende aannemer op dit voorval aangesproken. Zijn reactie: "Wij betreuren dit
voorval en willen ook meegeven dat dit ook voor ons de eerste keer is dat dit gebeurt. We
hebben direct de maaiers geïnstrueerd om meer ruimte te laten aan de waterkanten waar
eventuele nesten kunnen zijn en deze ook vooraf extra te schouwen om herhaling te

voorkomen."
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3.

Is uw college bereid de nodige maatregelen te nemen om dit in de toekomst ten alle tijde te
voorkomen en dit aan alle onderaannemers die voor de gemeente bezig zijn met onderhoud
door te geven.

In onze onderhoudscontracten hebben wij hier afspraken over opgenomen. Zie ook de
beantwoording op vraag 1. Naar aanleiding hiervan hebben wij ook onze aannemers hier
nogmaals op gewezen.

4.

Kunnen de resten van vogels en broedsels netjes opgeruimd worden, met respect voor mens

en dier. Ook als het gaat om een incident.
Dat proberen wij zo goed mogelijk te doen.
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