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betrekken groenoverleg bij planvorming Heelblaadjespad. n.a.v
beantwoording vragen politiek forum 1,4 april2O20

Geachte leden van de raad,

Graag informeren wij u via deze weg over de voortgang van de toezegging die door
wethouder Joosten is gedaan in het politiek Forum vanL4 april 2020 over het
betrekken van het groenoverleg Leiderdorp bij het bouwplan Heelblaadjespad.

Het Groenoverleg Leiderdorp bestaat sinds 2007 als structurele werkgroep. Zij
vergadert enkele keren per jaar. wanneer een concreet plan ter beoordeling
voorligt, hoeft niet te worden gewacht tot een overleg met deze werkgroep is
gepland.

ln dit geval is met de voorzitter van het groenoverleg, de heer Renniers, via de email
en telefoon overleg gevoerd met een ambtenaar en met de ontwikkelaar van het
bouwplan, de heer Pieters van citystone . Een fysiek overleg was niet mogelijk
vanwege de corona maatregelen. De tekeningen en het bestemmingsplan zijn
toegestuurd naar de heer Renniers en naar de leden van het groenoverleg.

De wensen van het groenoverleg gaan over het zogenaamd ,natuur 
Ínclusief

bouwen' en over het bieden van nestmogelijkheden voor vogels en vleermuizen. Op
tekening van het concept ontwerp waren al maatregelen opgenomen zoals een
groen dak van sedum, deels houten gevel en nestkasten voor zwaluw en vleermuis.
ln de Quickscan wet natuurbescherming die als bijlage hoort bij het
bestemmingsplan staat dat het is uitgesloten dat de voorgenomen werkzaamheden
negatieve effecten hebben op verblijfplaatsen, vaste vliegroutes en foerageergebied
van vleermuízen. welzijn vleermuiskasten opgenomen in het bouwplan. Met de
ontwikkelaar en de heer Renniers is afgestemd hoeveel nestkasten nodig zouden
zijn. Hierover is overeenstemming gekomen en dit overleg verliep prettig en dit is
naar beiden tevredenheid afgerond.
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Hiermee beschouwen we deze toezegging als afgedaan,
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L.M. Driesse n-Jansen
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