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Onderwerp 
Maatregelen op grond van de Flora- en Faunawet op de locatie De Bongerd in Steenbergen Zuid 

Steenbergen; 3 april 2012 

Aan de Raad, 

Ten aanzien van de getroffen maatregelen ter bescherming van de mogelijke aanwezigheid van 
vleermuizen op de locatie de Bongerd is enige onduidelijkheid gerezen bij uw raad. Gaarne willen wij 
hierin verduidelijking brengen. 

Op 30 maart 2011 is een wijziging geïntroduceerd van het protocol voor Vleermuizenonderzoek. Dit houdt 
in dat er op een nadere uitgebreidere wijze moet worden onderzocht dan voorheen of er vleermuizen 
aanwezig zijn. Wij hebben in dit specifieke geval advies gevraagd bij een extern deskundige over de te 
volgen handelswijze. Naast het advies van de extern deskundige hebben wij ook advies gevraagd bij het 
ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie. De totale kosten voor het plaatsen van de 
vleermuizenhuisvesting + het geschikt maken van de bestaande bebouwing voor sloop (inhoudende dat 
er geen vleermuizen meer aanwezig zouden zijn tijdens de sloop) bedroegen € 12.720,- excl. btw. 

Het probleem kwam op het volgende neer: In de zomer van 2011 is een onderzoek gedaan op grond van 
de Flora- en Faunawet zoals dat gebruikelijk is bij iedere bestemmingsplanwijziging. Uit dit onderzoek 
kwam naar voren dat er mogelijk vleermuizen in het gebouw aanwezig zouden kunnen zijn en dat nader 
onderzoek op grond van het al eerder genoemde vleermuizenprotocol noodzakelijk was. Dit onderzoek 
kon echter op basis van hetzelfde vleermuizenprotocol pas op zijn vroegst weer plaatsvinden in het 
voorjaar van 2012. Omdat wij dit niet aanvaardbaar vonden vanwege de ongewenste langdurige 
leegstand met het daarbij behorende gevaar voor vandalisme is naar alternatieven gezocht om het 
gebouw toch op zo kort mogelijke termijn te slopen. Dat betekende dat wij, ondanks het feit dat niet zeker 
was of er zich vleermuizen bevonden in het leegstaande gebouw, ervoor gekozen hebben om een 
tijdelijke vleermuishuisvesting te realiseren zodat het pand kon worden gesloopt. 

Hoogachtend, 
burgermeester en wethouders 
de secretaris, 

%r. J.M.W.H. Leloux ( 


