
Van:
erzonden: maandag 21 december 2020 12:21

Aan:
Onderwerp: FW: Blekersveld tbv statushouders kapvergunning

Van: 
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 13:44
Aan: ' , ' <
CC:  <
Onderwerp: RE: Blekersveld tbv statushouders kapvergunning

Hoi ,

In je eerdere mail vroeg je om een officiële beoordeling, inclusief advies voor het project Blekersveld.
In onderstaand bericht maak je melding van werkzaamheden die vandaag al worden uitgevoerd.
Wij vragen ons dan ook af of het nog steeds de bedoeling is dat de gemeente een officiële reactie van ons
wil ontvangen.
Als dat zo is dan moet de gemeente geduld hebben. Momenteel is het erg druk met de aanvragen.

Als de begeleidend ecoloog zegt dat er geen negatieve effecten zijn is het mogelijk beter ons, als bevoegd gezag, 
hier verder buiten te houden.
Het risico van een handhavingsverzoek wordt dan wel gelopen zodra men aan de gang gaat.

Verder merken we op dat de bunzing alleen aan konijnenholen gerelateerd wordt onjuist is. Dat de bomen
blijven staan is positief.
Of er alternatieven zijn voor vleermuizen en mussen dat is niet de vraag bij een overtreding van de Wnb.

Graag vernemen we van je of de gemeente de officiële beoordeling in stand houdt.

Met vriendelijke groet,

Accounthouder regulering groen

M^

dienst

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

T  | 088 102 1300
E odnhn.nl
W www.odnhn.nl

Aanwezig ma-di-do
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Van: ,  [
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 17:09
Aan:  < odnhn.nl>
Onderwerp: RE: Blekersveld tbv statushouders kapvergunning
Urgentie: Hoog

Hallo ,

Ik heb net de ecoloog aan de lijn gehad, hij zegt:

- mussen hebben veel uitwijkmogelijkheden om te fourageren
- vleermuizen hebben geen last van het weghalen van struiken (de bomen laten we staan)
- bunzing heeft relatie met konijnenholen. Hij vroeg of die er waren. Ik weet dat er geen konijnen zijn in Overveen, 
niet eens alleen door myxomatose en VHS, maar ook omdat de vossenstand heel erg hoog is.

Ik hoor graag, we willen als het mogelijk is donderdag = overmorgen de struiken en bramen gaan afzagen. 
Fijne avond,

Met vriendelijke groet,

Team Groen en Reiniging
Afwezig op woensdag

 | bloemendaal.nl | Bloemendaalseweg 158 | 2051 GJ | Overveen

EE3

Nationaal Park
Zuid-Kertnemerland

^ sta even stil bij het milieu voordat u deze email print

Van: , 
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 14:53
Aan:  < odnhn.nl>
Onderwerp: Blekersveld tbv statushouders kapvergunning
Urgentie: Hoog

,

Ja, dan heb ik wel meteen een vraag:
Gemeente Bloemendaal wil hier zo snel mogelijk 30 tijdelijke woningen voor statushouders realiseren, plus 30
woningen voor gewone woningzoekenden.
De bedoeling is om het deze winter te saneren en in het eerste kwartaal van 2020 de bebouwing gereed te hebben.
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Dat betekent dat het van de winter bouwrijp gemaakt moet worden, dwz vrijwel alle begroeiing moet worden
verwijderd en de bovengrond afgegraven.

Wat is deze week de bedoeling?
Het lijkt ons het beste om nu zo snel mogelijk alle begroeiing te verwijderen die zonder kapvergunning weg mag.
Dit om nog zoveel mogelijk egels, kikkers, padden en andere dieren de gelegenheid te geven om te vluchten. En het
terrein ongeschikt te maken voor winterslapende egels en andere dieren. Dus juist om zoveel mogelijk te voldoen
aan de zorgplicht. Als we midden in de winter gaan zagen, hebben die dieren geen schijn van kans.
De begroeiing wordt alleen bovengronds weg gehaald, dus kan weer uitgroeien; mocht het onverhoopt allemaal in
de vertraging gaan.
We hebben voor het snoeien een hovenier gevraagd die dit naar verwachting voorzichtig zal uitvoeren: Kuuk. Hij zet
gediplomeerd eigen personeel in met WNB niveau 1 en 2. Ook hebben we een ecoloog gevraagd om mee te kijken
en instructie te geven, en vooraf het terrein te controleren. Tenslotte heb ik contact gelegd met de egelopvang, 
mochten we onverhoopt toch een egel tegenkomen.

Ik hoor graag of de OD het hiermee eens is?.

Met vriendelijke groet,

Team Groen en Reiniging
Afwezig op woensdag

 | bloemendaal.nl | Bloemendaalseweg 158 | 2051 GJ | Overveen

E3E3

Nationaal Park
Zuid-Kertnemerland

^ sta even stil bij het milieu voordat u deze email print

Van:  [ odnhn.nl]
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 11:53
Aan: ,  <
CC:  <
Onderwerp: RE: Blekersveld tbv statushouders kapvergunning

Beste ,

Je verzoek heb ik doorgestuurd naar de postbus@odnhn.nl Het verzoek wordt ingeboekt en van een
zaaknummer en behandelaar voorzien.

Onderstaande opmerking is in ieder geval al gemaakt:
NDFF laat in de naastgelegen woningen gewone dwerg en huismus (foerageergebied) zien en de bunzing (corridor)
enkele tientallen verderop.
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Als de advisering (te) lang op zich laat wachten kan je contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Accounthouder regulering groen

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

T  | 088 102 1300
E odnhn.nl
W www.odnhn.nl

Aanwezig ma-di-do

Van: ,  [ @bloemendaal.nl]
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 16:33
Aan:  < odnhn.nl   odnhn.nl>
CC:  <
Onderwerp: Blekersveld tbv statushouders kapvergunning

Beste ,

Gemeente Bloemendaal heeft de taakstelling om op heel korte termijn, 60 statushouders te huisvesten.
Het project is wat vertraagd, en heeft hier inmiddels prioriteit 1.

Er is een quickscan soortbescherming gedaan, zie bijlage
Is het mogelijk dat de OD op korte termijn even kijkt of deze quickscan afdoende is?
Volgens het bureau dat de scan heeft uitgevoerd, is er geen vergunning of ontheffing nodig voor soorten, mits de
uitvoering plaatsvindt buiten het broedseizoen.
De uitvoering, die zal bestaan uit het verwijderen van alle begroeiing en bomen op het terrein, er moet nl. worden
gesaneerd (het is een oude vuilstort en baggerdepot) en het wordt vrijwel helemaal bebouwd en verhard voor die
60 woningen inclusief parkeerplaatsen.

Ik hoor graag, alvast bedankt!
O, voor nadere info is er de projectleider:
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Met vriendelijke groet,

Team Groen en Reiniging
Afwezig op woensdag

 | bloemendaal.nl | Bloemendaalseweg 158 | 2051 GJ | Overveen

EE3

Nationaal Park
Zuid-Kertnemerland

^ sta even stil bij het milieu voordat u deze email print

Disclaimer OD NHN:
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming van de zender. 
Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren?
Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen met
toestemming van de zender toegestaan.
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