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betreft: a) Kap populieren inclusief nesten van roeken aan de Echteldsedijk.
b) Functioneren Klankbordgroep Natuur.
Tiel, 23 september 2012
Geacht College,
Ondergetekenden zijn of waren lid van de Klankbordgroep Natuur van de Gemeente Tiel. De aanleiding voor deze brief is
het recentelijke kappen van populieren aan de Echteldsedijk met daarin nesten van roeken (Corvus frugilegus) en
achterliggend het al langere tijd disfunctioneren van de Klankbordgroep Natuur.
A) Kap Echteldsedijk
Het recente kappen van populieren aan de Echteldsedijk nabij de watertoren zou samenhangen met verontreiniging met
asbest in de ondergrond. De gekapte bomen zouden allen kapvergunning vrij zijn. Of de juiste volgorde is gekozen door
eerst grond om te woelen en vrij te maken om dan vervolgens verontreiniging vast te kunnen stellen is de vraag. Uit
foto's die we na de kap maakten blijkt overigens dat er bomen gekapt zijn waarvoor een kapvergunning is vereist. In mail
contact na de kap met de gemeente werd gesteld dat van te voren was overeen gekomen met de eigenaren dat enkel
vergunningvrije bomen zouden worden gekapt, en dat de gemeente had geconstateerd dat dit ook zo was gegaan.
Geeft bovenstaande naar onze mening al aan dat er onzorgvuldig is gehandeld, nog onzorgvuldiger en ernstiger vinden
wij de gang van zaken met betrekking tot de roekennesten ter plaatse. In het populieren bestand zit al jaar en dag een
roeken kolonie met minimaal 28 nesten. Conform de flora- en faunawet (FF-wet) moeten deze nesten jaarrond worden
beschermd. Dat op deze locatie roeken aanwezig waren/zijn is bij de gemeente Tiel bekend. Overigens maakt deze
deelpopulatie uit van een groter geheel en vormt een metapopulatie met de roeken kolonies die worden aangetroffen
aan de Nieuwe Tielseweg (178 nesten), Prins Bernhardsluis (75 nesten) en Industrie terrein Kellen (20 nesten).
Zowel via de gedragscode FF-wet die de gemeente in het verleden heeft opgesteld zijn de diverse kolonies binnen de
gemeente grenzen in kaart gebracht als de herhaaldelijke signalen die zijn afgegeven door de klankbordgroep Natuur
Tiel. Overigens is de gedragscode FF-wet gemeente Tiel verlopen. Dit betekent dat er een nieuwe gedragscode dient te
worden opgesteld en ter goedkeuring te worden aangeboden aan het Ministerie van Economische zaken Landbouw &
Innovatie.
Zo lang dit niet is gebeurt en is verleend, dient elk initiatief (zoals woningbouw, infrastructuur en industrie) te worden
getoetst aan de FF-wet wat betekent dat moet worden beoordeeld (door deskundigen) of elk initiatief wel/niet
ontheffingplichtig is op artikel 75a van de FF-wet. Wij vinden de situatie zo ernstig dat we een handhavingsverzoek
ingediend hebben bij de Algemene Inspectie Dienst (AID) inzake een overtreding van de flora- en faunawet. Dit verzoek
tot handhaving is vrijdag 21 september jl. verricht met daarin de gemeente Tiel in de cc.
B) Functioneren Klankbordgroep Natuur
Destijds, vanaf 2003, is de klankbordgroep Natuur opgericht om deskundige inwoners van Tiel samen met ambtenaren
van de gemeente Tiel, op initiatief van de gemeente Tiel, in een vroegtijdig stadium projecten en plannen op
natuuraspecten te bekijken. Met als doel dat kennis en inzichten naar andere delen van de ambtelijke organisatie zouden
vloeien en in die projecten en plannen opgenomen zou worden. Door de jaren heen zagen we weinig resultaat. Nadat er
een nieuwe ambtenaar kwam om de klankbordgroep te begeleiden, met minder uren, ontstond bij ons steeds meer het
idee dat de gemeente Tiel haar natuurbeleid niet serieus wilde nemen. Meermaals hebben we aangegeven dat er een
groot risico op nare incidenten was wanneer de gemeente zo vrijblijvend met haar natuurbeleid om zou blijven gaan. De
gebeurtenissen aan de Echteldsedijk illustreren dit nu.
Tot slot: wij roepen College en Raad op om serieus met het natuurbeleid aan te vangen en de ambtelijke middelen
hiervoor vrij te maken.
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