Onderwerp: Verharding zandpad naar Schaapskooi

Aan: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerde
Postbus 175
8180 AD Heerde
Epe, 14 maart 2016
Geachte mevrouw/mijnheer,
In de Schaapskooi van 8 maart 2016 stond op de pagina’s van de gemeente Heerde onder de rubriek
‘bekendmakingen’, dat een aanvraag Omgevingsvergunning is ingediend voor het aanleggen van een
toegangsweg met parkeervoorziening op het perceel Elburgerweg ongenummerd (de Schaapskooi) in
Heerde. Ook op 8 maart werden we gebeld door de heer Spronk van de gemeente, dat de
voornoemde werkzaamheden al waren begonnen. Reden voor de directe start van de
werkzaamheden was dat ze voor 1 april 2016 zouden moeten zijn uitgevoerd. Toegelicht is dat de
werkzaamheden inhouden dat de het zandpad tot de schaapkooi wordt verhard met klinkers en dat
langs de rijbaan een parkeervoorziening wordt gemaakt wordt voor 110 auto’s. Het voetpad parallel
aan de toegangsweg krijgt een semi-verharding voor voetgangers.
Het blijk dat de aangevraagde Omgevingsvergunning nog dezelfde week is verleend.
Het betreffende gebied is een Natura2000-gebied en leefgebied van onder andere zandhagedis,
levendbarende hagedis en hazelworm. Dit betekent dat bij de provincie Gelderland vergunning op
basis van de Natuurbeschermingswet moet worden aangevraagd. Door het adviesbureau Arcadis
blijkt een passende beoordeling te zijn opgesteld, welke volgens de gemeente nog in concept
aanwezig is.
Navraag bij de provincie Gelderland leert ons dat er contact is geweest tussen de gemeente Heerde
en de provincie over mogelijke vergunningplicht van voorgestelde werkzaamheden. De provincie
meldt ons verder dat momenteel wordt onderzocht welke onderdelen vergunning behoeven. Er is
een passende beoordeling aan de provincie voorgelegd. Deze is in behandeling genomen. Volgens de
provincie Gelderland is er is op 11 maart 2016 nog geen vergunning Natuurbeschermingswet
ingediend en dus is er nog geen vergunning verleend.
De procedure, om tot uitvoering van de werkzaamheden te komen, past in het geheel niet bij een
overheidsinstelling. Wij verwachten van de gemeente een heldere procedure, waarbij alle betrokken
partijen en belanghebbenden een mening kunnen inbrengen en alle noodzakelijke vergunningen
verleend zijn voor met de werkzaamheden wordt gestart. Zeker in een Natura-2000 gebied zal de
gemeente procedureel zorgvuldig te werk moeten gaan. Het laat de gemeente vrij om na het

verlenen van de Omgevingsvergunning te starten met de werkzaamheden. Het zou de gemeente
echter sieren als in de periode dat de vergunning ter visie ligt niet met de werkzaamheden te
beginnen, zodat belanghebbenden bezwaren kunnen indienen en de bezwaren eventueel invloed
kunnen hebben op de uitvoering van de werkzaamheden. De gemeente Heerde is tenslotte een
Cittaslow-gemeente wat onder andere ongerepte landschappen promoot.
Wat betreft de technisch inhoudelijke kant van de Omgevingsvergunning zullen we een
bezwaarschrift indienen. Om parkeervoorzieningen voor 110 auto’s aan te brengen vinden we veel te
veel voor een dergelijk kwetsbaar Natura-2000-gebied. Zoals we in het KNNV-rapport 2012 al hebben
aangegeven is de recreatiedruk op de Renderklippen al te sterk om de natuurwaarden te kunnen
handhaven.
Een kopie van deze brief hebben we gezonden aan de leden van de raad van de gemeente Heerde,
de provincie Gelderland (leden van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten) en de Gelderse
Natuur en Milieufederatie.
Met vriendelijke groet,
Mevr. W. van Apeldoorn
Voorzitter KNNV, afdeling Epe-Heerde

