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College van Burgemeester en Wethouders van Alkmaar
Postbus 53

1800 BC Alkmaar

Alkmaar, 27 september 2018
Geacht College,

Betreft: Zienswijze aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een bedrijfshal, het kappen van
bomen en het aanleBsen van een uitrit. Koelmalaan 348. Alkmaar

in 201"2 zijn er al plannen geweest o.a. deze bomen te kappen. Daarvoor is, om strijdigheden met de
natuurwetgeving te toetsen, een Quickscan Flora en Fauna uitgevoerd (NatuurBeleven bv te Arnstelveen).
De kap en dus ook de voorziene herplant van de bomen plant hebben niet plaatsgevonden.
Het betreffende gebied is aangegeven in figuur L.

Uit voornoemd rapport blijkt dat:

Vleermuizen
ln het gebied zijn gebouwbewonende
soorten als Gewone Dwengvtreermuis en

Laatvlieger bekend, die gebruik van bomen
als jachtgebied en als routen'larkering. Dit
kan het geval zijn bij dit bomenbestand.
Boombewonende soorten als Rosse

Vleermuis en Watervleermuis zijn
incidenteel waargenomen in de wijdere
omgeving maar vaste verblijfplaatsen van
deze soorten worden niet verwacht.

Conclusies
Op basis van een analyse van het biotoop en het raadplegen van bekende gegevens kan niet worden
uitgesloten dat het gebied rond de bomen gebruik wordt als jachtgebied en/of verbindingsroute door
vleermuizen -in het bijzonder de Gewone Dwergvleermuis.
Als er vooraf aanplant van nieuwe laanbomen van redelijke omvang plaats zal vinden, zal ook in de
nieuwe situatie deze functie behouden blíjven. Van een negatief effect zal minder sprake zijn.
De ruimte boven het parkeerterrein werd gebruikt als foerageergebied door enkele gewone
dwergvleermuizen, Na herplanting van het gebied met kleinere bomen zullen de foerageermogelijk-
heden voor deze soort als snel beter kunnen worden dan thans het geval is.

Als aan voornoemde voorwaarden van herplant wordt voldaan zijn ontheffing of mitigerende /
compenserende maatregelen voor vleermuizen zijn niet nodig, maar mag natuurlijk wel.

,,f fi 1,ffi;,":ïiï,ïf,!\-,xni:,1*H[:f Lillïï,-
K.v.K. Alkmaar 41241845 ' Postbank NL08 INGB 0007 6598 69 www.animo-alkmaar.nl ' animo@animo-alkmaar.nl

Orderroeir I sepfernher: grce*. jacÍ:Ígehmd gewonde dïïergyber?ïu.s,
&aod: te kappen lromer, luer werd ge*n enkele u/eeffsrrs r{rsargenöffen


