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Oosterhesselen, 17 december 2015
Betreft: quickscan fora en fauna — Overcinge De Klencke

Geacht college,

Graag wijzen wij u op de quickscan voor flora en fauna die Stichting Sociaal
Oosterhesselen heeft laten uitvoeren op en rond voormalig conferentieoord Overcinge
De Klencke aan het Witte Zand 18 te Oosterhesselen (zie bijlage). Uit deze quickscan
blijkt dat er, conform de flora- en faunawet, uitgebreid onderzoek nodig is naar mogelijke
ecologische problemen alvorens er bouwactiviteiten mogen plaatsvinden op de Klencke.
Onder andere de waarschijnlijke aanwezigheid van meerdere soorten vleermuizen
betekent concreet dat er nader onderzoek uitgevoerd moet worden, ‘volgens landelijk
geldende onderzoeksrichtlijnen (Vleermuisprotocol), en dient plaatst te vinden vanaf half
mei tot en met eind september. Indien ook meer duidelijkheid bekend is rondom het
kappen van bomen, dient nader bepaald te worden of nader onderzoek nog noodzakelijk
is naar verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen. Ook bij verblijfplaatsen van
vleermuizen geldt dat geen veranderingen mogen plaatsvinden in het verlichtingsplan.’
Door deze wettelijk verplichting staat nu al vast dat er vóór 1 oktober 2016 géén bouwof sloopactiviteiten mogen plaatsvinden op de Klencke. Ook het rooien van bomen is niet
toegestaan.

Uit deze ontwikkeling blijkt helaas opnieuw dat u als college onzorgvuldig en overhaast
te werk bent gegaan door de Klencke te bestempelen als een locatie waar snel en
eenvoudig een AZC is te realiseren.
Wij gaan ervan uit dat u de conclusies, aanbevelingen en wettelijke consequenties uit
deze quickscan zult respecteren. Bij monde van onze advocaat hebben we inmiddels
een verzoek ingediend tot handhaving van de flora- en faunawet bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland.
Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Trijntje Zwart
voorzitter Stichting Sociaal Oosterhesselen

