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Geachte heer Snel,
In vervolg op ons schrijven van 6 december 2013, ontvangt u bijgaand de rapportage inzake
de bestaande natuurwaarden in de spoorkuil in relatie tot de realisering van een fietspad
aldaar. Het onderzoeksbureau, Bureau Waardenburg bv uit Culemborg, is ons aangedragen
door Stichting Ravon, die ons nader heeft geïnformeerd over onder andere de beschermde
status van de gladde slang die mogelijk hier nog voorkomt (meest recente waarneming stamt
uit 2006).
Uit het gehouden onderzoek komt naar voren dat de maatregel, het aanleggen en in gebruik
hebben van een betonnen fietspad, geen nadelige gevolgen heeft voor de bestaande
natuurwaarden. Onder voorwaarden dat een ecoloog de civiele aannemer instrueert op
welke wijze de werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden, inclusief het vrij houden van
hoge vegetatie van de aanliggende bermen naast het fietspad in de gebruiksfase, kan het
fietspad worden gerealiseerd. Een ontheffing van de Flora- en faunawet is niet aan de orde.
Wij zijn van mening dat we op basis van de bestaande onderzoeksgegevens en het
laatstelijk uitgevoerde onderzoek door Bureau Waardenburg bv, een zorgvuldige afweging
hebben kunnen maken om het betonnen fietspad in het voorjaar van 2014 te gaan
realiseren.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Groesbeek,
De secretaris

De burgemeester

J.W. Looijen

H.W.C.G. Keereweer
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