
Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk

Algemene informatie

● Vragensteller: M.M. Dirks

● Onderwerp/vergaderstuk: Vaststelling bestemmingsplan Woningbouw Pruimendijk 19-21 

● Vergaderdatum: 10 februari 2022

● Portefeuillehouder: C.A. Oosterwijk

● Datum indiening vraag: 7 februari 2022

● Datum ontvangst antwoord: 10 februari 2022

Vragen en antwoorden

Vraag 1

Bij sloop tijdens de broedperiode gaan mogelijk nesten kapot of jonge vogels dood. Elk nest is per 

wet beschermd en het is verboden om nesten kapot te maken of te verstoren. In welk seizoen 

worden het rooien en de sloop uitgevoerd?

Antwoord 1

Het kappen van de bomen zal plaats vinden voor het broedseizoen. Voor het slopen wordt een 

vergunning aangevraagd. Onderdeel hiervan is een aanvullend ecologisch onderzoek. Om te 

borgen dat dit gedaan wordt is in het bestemmingsplan de volgende regel opgenomen:

3.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

3.5.1 Vergunningsplicht

Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning bouwwerken geheel of gedeeltelijk 

te slopen.

3.5.2 Uitzonderingen

Het bepaalde in lid 3.5.1 is niet van toepassing indien nader onderzoek heeft 

plaatsgevonden naar de in Bijlage 2 Quickscan natuurwaardenonderzoek van d.d. 21-09-

2020 genoemde huismus en vleermuizen en eventueel verplichte vervolgstappen zijn 

genomen, waaronder wordt verstaan het treffen van mitigerende maatregelen en het 

verkrijgen van een ontheffing betreffende de beschermde diersoorten.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0597.BPRIJS2020Prdk1921-OW01/r_NL.IMRO.0597.BPRIJS2020Prdk1921-OW01.html#_3.5.1_Vergunningsplicht
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0597.BPRIJS2020Prdk1921-OW01/b_NL.IMRO.0597.BPRIJS2020Prdk1921-OW01_rb2.pdf


Vraag 2

Natuurinclusief bouwen wordt wel benoemd in voorstel, maar de uitwerking is nergens terug te 

vinden. Wat wordt onder natuurinclusief bouwen verstaan in dit geval? Wat zien we daarvan terug 

in dit plan?

Antwoord 2

Wat wordt verstaan onder natuurinclusief bouwen is te vinden op de website adaptief bouwen 

(bouwadaptief.nl). De ontwikkelaar is hierop gewezen. 

Op voorhand is al bekend dat in het project de maatregel Warmte- en koudeopslag in de bodem 

(WKO) wordt toegepast. Daarnaast is ook gekozen om de hemelwaterafvoeren af te koppelen en 

het  hemelwater direct af te voeren naar oppervlaktewater via een gescheiden stelsel. De 

ontwikkelaar is daarnaast ook voornemens om voorzieningen voor vogels (bijvoorbeeld 

nestkasten) aan de gebouwen te realiseren.
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