
GEMEENTE Berg en Dal
MEMO

Aan: college van B&W
Van:
Onderwerp: tijdelijke afsluiting fietspad spoorkuil
Datum: 13 juli 2018
Bijlage:
Afschrift aan:

Geacht college,

Waarom deze memo?
Op 11 juli jl. heeft de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal (WMG) een presentatie gegeven
over haar activiteiten aan de wethouders Fleuren en Visser. Ondanks de afspraak vooraf dat er
geen gevoelige lopende dossiers zouden worden besproken, kwam er op het einde van het
overleg toch een verzoek van de WMG over het dossier fietspad door de Spoorkuil. Wethouder
Fleuren heeft richting de WMG aangegeven het verzoek komende dinsdag in het college te
willen behandelen middels een memo, gelet op de gevoeligheid van het dossier, de urgentie
van de zaak en het feit dat dan nog een meerderheid van het college aanwezig is, zo kort voor
de vakantie.

Wat is het verzoek?
Er zijn over een lengte van 750 meter schermen en faunatunnels aangebracht langs het
fietspad door de spoorkuil om te voorkomen dat zonnende en migrerende zandhagedissen
worden doodgereden door fietsers. Deze schermen dekken niet de gehele lengte tussen de
Biesseltsebaan en de brug. Een van de mogelijkheden om verkeersslachtoffers te verminderen
is volgens onze adviseur Bureau Waardenburg om gedurende het uitkomen van juveniele
zandhagedissen (6 weken) het fietspad af te sluiten.

De WMG wil liever dat de schermen volledig worden doorgetrokken tussen Biesseltsebaan en
Schietbaan in plaats van de impopulaire tijdelijke afsluiting. Volgens tellingen zijn afgelopen jaar
ook zandhagedissen en een hazelworm doodgereden op het fietspad voorbij de schermen.
Binnenkort komen de jonge zandhagedissen weer uit hun eieren en ze zijn bang dat die dan
massaal onder de wielen komen.

De WMG verzoekt dan ook aan de gemeente of zij tijdens de periode waarop de juvenielen
uitkomen en migreren het fietspad dit jaar nog éénmaal tijdelijk willen afsluiten, overeenkomstig
één van de opties uit het monitoringsplan van onze adviseur Waardenburg
Vervolgens zou dit najaar overleg kunnen plaatsvinden tussen de gemeente en de WMG over
de definitieve beheer- en mitigerende maatregelen langs het fietspad in de spoorkuil.

Beoordeling van het verzoek de afdelingen Beleid en Openbare Ruimte
Er is na vele procedures gekomen tot een zwaarbevochten overeenkomst tussen de gemeente,
de WMG, het en het RAVON (kennisorganisatie voor o.a. reptielen). Er blijft echter verschil van
mening bestaan over de invulling ervan betreffende het beheer van de spoorkuil en wat er moet
gebeuren als het aantal verkeersslachtoffers boven een bepaald getal komt. Hierover loopt al
overleg tussen Openbare Ruimte en de WMG.
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Uitbreiding van de bestaande schermen, is niet strikt als extra maatregel opgenomen in de
overeenkomst. Het is natuurlijk het goed recht van de WMG om te vragen of de gemeente meer
mitigerende maatregelen wil nemen dan afgesproken. Dit is ook zo vastgelegd in het
maatregelplan. Het is dan wel zaak dat de gemeente hierbij de tijd heeft om tot een goede
afweging te komen, vooral in een zo gevoelig dossier als dit.
In tegenstelling tot de paddentrek is er ook geen sprake van een periodieke situatie. De WMG
wil uiteindelijk dat het gehele tracé tussen Schietbaan en Biesseltsebaan met schermen wordt
begeleid. De tijdelijke afsluiting, dat als suggestie is opgenomen in het monitoringsplan, is
namelijk bij zowel de natuurbeschermers als de fietsers een impopulaire maatregel. Het levert
imagoschade op voor zowel gemeente als WMG. De media zullen hierop vol inspringen

Wat is ons voorstel?
Gelet op de gevoeligheid van het dossier en de openstaande pijnpunten tussen de gemeente
en de WMG op dit dossier adviseren wij uw college om het volgende:

We hebben de keuze tussen:
1) het fietspad gedurende 6 weken af te sluiten met een omleiding over het schelpenpad en
vergezeld van goede communicatie of,
2) niets te doen, met de gerede kans op een rechtsgang door WMG met een kort geding of een
last onder dwangsom door de provincie.

Wij adviseren om het fietspad gedurende 6 weken af te sluiten met een omleidingsroute over
het schelpenpad en vergezeld van goede communicatie. Er wordt die manier op een efficiënte
manier voldaan aan de bescherming van de (juveniele) zandhagedissen en de gemeente lijdt
geen imagoschade. Het is wel noodzakelijk dat WMG de gewenste periode van afsluiting
schriftelijk aan ons bevestigt.

Na de zomer kan met de partijen die de overeenkomst hebben gesloten overleg gevoerd
worden over de multi-interpretabele onderdelen van de overeenkomst en hopelijk tot een
permanente oplossing gekomen. Op die manier wordt voorkomen dat dit dossier enkel een
zaak tussen de gemeente en de WMG wordt. RAVON heeft zich in het verleden namelijk een
objectieve en meedenkende partij betoond in het proces.

Met vriendelijke groet,
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