Vught, 9 september 2020
Aan het College van B&W
Gemeente Vught

Geacht College,
In navolging op het interpellatiedebat van 4 augustus jl. en de rechtszitting op 25
augustus jl. inzake de werkzaamheden aan de Jagersboschlaan, hebben wij nog een
aantal vragen.
Tijdens het debat heeft de SP al aangegeven hoe de zogenaamde quickscan van het
bureau Cobra wat ons betreft geïnterpreteerd zou moeten worden. Er worden namelijk
in het rapport veel te veel verwachtingen uitgesproken (25x verwacht/verwachten) en
te weinig feiten.
Tijdens de rechtszitting op 25 augustus is door de Werkgroep Jagersboschlaan
aangegeven dat er inmiddels bewijs is van de aanwezigheid van de Das en de Bunzing,
beide zijn beschermde diersoorten. Dit is in tegenspraak van de verwachting die Cobra
beschrijft, zie blz. 15 van de quickscan: “Soorten als das en boommarter worden niet in
het projectgebied verwacht, vanwege onvoldoende rust, onvoldoende gevarieerd
landschap en daardoor onvoldoende voedselaanbod gedurende het jaar.”
Van de Werkgroep Jagersboschlaan hebben wij een filmpje ontvangen waarin duidelijk
een das en een aantal bunzingen te zien zijn. Ook is door een deskundige van de

stichting Dassenwerkgroep Brabant vastgesteld dat er zeer recentelijk een das in de
omgeving van de Jagersboschlaan aanwezig is geweest.
Dit roept bij onze fractie de volgende vragen op:
1. Hoe luidde de onderzoeksopdracht aan het bureau Cobra?
2. Heeft het college naar aanleiding van de melding over de aanwezigheid van
Dassen in de omgeving van de Jagersboschlaan, zelf actie ondernomen? Zo ja,
welke acties? Zo nee, waarom niet?
3. De Werkgroep Jagersboschlaan is niet benaderd door het college naar aanleiding
van die melding. Waarom niet?
4. Hoe staat het college tegenover de stelling die Cobra beschrijft op blz. 15 van het
rapport nu er wel aanwezigheid van dassen is geconstateerd?
5. Is het college bereid alsnog een onafhankelijk, gedegen en uitgebreid onderzoek
uit te laten voeren?
6. Is het college bereid om bij de onderzoeksvragen de werkgroep Jagersboschlaan
te betrekken?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Suzanne van Wiggen,
fractievoorzitter SP, afdeling Vught

