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1. Vaststellen dat de gesprekken met Werkgroep Milieubeheer Groesbeek over de interpretatie van
het maatregelplan spoorkuil zijn vastgelopen.

2. Gesprekken over dit onderwerp beëindigen
3. Het toekomstig onderhoud in eigen beheer gaan uitvoeren in de geest van het maatregelplan
4. Het onderhoud 2019 van de noordelijke helling van het westelijke baanvak van de spoorkuil gaan

uitvoeren conform uw besluit van 3 september 2019.
5. Instemmen met het verzenden van bijgaande (concept)brief aan WMG
6. De gemeenteraad informeren met bijgaande informatienota.

Besluit:
Akkoord conform voorstel.
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TOELICHTING COLLEGEVOORSTEL

Inleiding
Per brief van 20 december 2018 heeft Werkgroep Milieubeheer Groesbeek de gemeente
gevraagd om extra faunaschermen te plaatsen langs het fietspad Spoorkuil tussen de
Schietbaan en de Biesseltsebaan. WMG is van mening dat wij dit verplicht zijn ten gevolge
van het "maatregelplan Spoorkuil". Argument is dat er meer dan 15 zandhagedissen zijn
doodgereden. De gemeente heeft steeds aangegeven dat wij volgens de overeenkomst in
overleg moeten treden. Wij zijn van mening dat er een verband dient te zijn tussen de grootte
van de populatie zandhagedissen en het aantal doodgereden diertjes. Dit om de noodzaak
van extra schermen te kunnen beargumenteren. In ons antwoord naar WMG op 1 februari
2019 hebben wij op basis van het populatieonderzoek 2018 geconcludeerd dat de stand van
de populatie naar onze mening niet in gevaar komt. In de gesprekken met het bestuur van de
WMG hebben wij herhaald dat we geen extra schermen gaan plaatsen. Wij hebben daar tot
2017 al € 165.000 aan besteed. Anderzijds komt WMG haar belangrijkste verplichting niet
na. Ook is er geen draagvlak binnen de gemeenteraad om nog geld (€ 90.000) beschikbaar
te stellen voor extra schermen.

Wethouders Fleuren en Visser hebben onze zorgen uitgesproken dat WMG/Ravon niet in
staat lijken om genoeg vrijwilligers te mobiliseren voor het overeengekomen onderhoud aan
de hellingen van de spoorkuil. Wij hebben aangeboden om het onderhoud van WMG/Ravon
over te nemen en niet meer te praten over extra schermen of een rechtsgang. De hellingen
zijn nu vrijwel volledig overwoekerd. Volgens een notitie van bureau Waardenburg wordt het
voortbestaan van de populatie hierdoor potentieel bedreigd.

Met uw besluit van 3 september 2019 heeft uw college dit mondelinge aanbod aan WMG
bevestigd. In onze brief van 12 september 2019 aan WMG hebben wij ons definitieve
aanbod gedaan. Het aanbod werd geaccepteerd, maar onze randvoorwaarde niet. Daarmee
zijn de gesprekken vastgelopen.

In bijgaand conceptbrief delen we mede dat we de gesprekken over het maatregelplan als
beëindigd beschouwen en dat wij dit als nieuwe eigenaar zelf ter hand gaan nemen in de
geest van het maatregelplan: "een waardevol en aantrekkelijk stukje natuur voor zowel de
zandhagedis als de bezoekende fietser".

Beoogd effect
De voortslepende discussie met WMG over dit onderwerp beëindigen en ons te richten op
nieuwe plannen voor de toekomst. Onze ambities voor de instandhouding en herstel van
waardevolle natuur onderstrepen. Dit dossier te sluiten.

Argumenten
1.1. In onze brieven van 1 februari 2019 en 12 september 2019 hebben wij voldoende

duidelijk gemaakt dat wij ons hebben gehouden aan onze verplichtingen uit het
maatregelplan. Dit in tegenstelling tot WMG. De "notitie beheer vegetatie spoorkuil"
van bureau Waardenburg van 19 augustus 2019 bevestigt dit.

2.1. Deze gesprekken bevorderen de sfeer niet en brengen oplossingen niet dichterbij.
3.1. Als nieuwe eigenaar zullen wij ons bezit moeten onderhouden
3.2. Wij koesteren onze bijzondere natuur.
4.1. Wij willen voorkomen dat de zandhagedissen opnieuw gaan opwarmen op het warme

fietspad, doordat de hellingen wederom overwoekerd zijn.
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6.1. Dit onderwerp heeft altijd op de warme belangstelling van de gemeenteraad mogen
rekenen. Indien gewenst kan de gemeenteraad op basis van deze informatienota zelf
kiezen voor een politiek debat over dit onderwerp.

Kanttekening
4.1. Op basis van de eindafrekening "opschonen westelijke baanvak spoorkuil" uit 2015

hadden wij geraamd dat de kosten ongeveer € 7.500 zouden bedragen. Dit is op
basis van uw besluit van 3 september verwerkt in de najaarsnota. De aanbieding is
helaas iets duurder geworden: € 9.600.

Financiële onderbouwing
In de exploitatiebegroting 2019 zijn voldoende middelen beschikbaar, omdat de eenmalig
opgenomen kosten voor het afvoeren en verwerken van baggerslib op deze post "land-
schappelijk groen" (5570002/4380223) lager uitvielen dan oorspronkelijk geraamd.

Duurzaamheid
Draagt bij aan doelstelling omdat:

We het leefgebied van diersoorten op de rode lijst beschermen
De houtsnippers worden gebruikt in de biomassa-centrale Cuijk

Communicatie
Ik informeer en betrek (of heb dit al gedaan)
het bestuur als volgt over/bij het besluit:

- via bijgevoegde informatienota aan de raadsleden
de media/pers als volgt over/bij het besluit:

toelichting bij wekelijks persgesprek onder embargo tot woensdag 18.00 uur
via vrijgave van de bijgevoegde informatienota

Aanpak/uitvoering
Besluit college: dinsdag 19 november,

- verzenden brief per post en e-mail: woensdag 20 november 17.00 uur
- informatienota naar raadsleden: woensdag 20 november 17.00 uur
- publicatie verkeersmaatregelen: vrijdag 22 november
- start werkzaamheden: maandag 25 november

Advies van adviserende afdelingen
Dit advies is besproken met de afdeling beleid ̂ ^ )̂, Bedrijfsvoering ̂ m^en Griffie.

Openbaarheid
Het voorstel is (nog) niet openbaar, omdat het belangrijk is dat de belanghebbende als
eerste het besluit moet vernemen.

De bijlage is niet openbaar.

Het besluit is niet openbaar tot: woensdag 20 november 2019 18.00 uur
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