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Geacht college,

Zoals ik u 17 mei 2018 heb laten weten doen sinds 2015 de Zoogdiervereniging, Staatsbosbeheer en de 
Vleermuiswerkgroep Drenthe, ondersteund door de provincie Drenthe, onderzoek naar de dramatische 
achteruitgang van de soort Baardvleermuis (Myotis mystacinus) in winterslaap in de aardappelkelder van Kamp 
Westerbork (Schattenberg). De soort is zowel in Drenthe als in Nederland niet ‘in goede staat van 
instandhouding’. Het juridisch criterium waarom geen ontheffingen of verklaringen van geen bedenkingen 
meer kunnen worden verleend voor ruimtelijke ontwikkelingen die de soort zouden kunnen schaden.

Het gebied bij De Punt, waar u een transferium beoogd, ligt tussen een winterverblijfplaats (VleD NEM-
tellingen, 1987-2019) en een kraamkolonie van de soort Baardvleermuis (Berghuis, M.T., 2017. Onderzoek 
naar het voorkomen van baardvleermuis, Brandt’s vleermuis, gewone grootoorvleermuis en franjestaart in de 
provincie Groningen. Rapport RA15387-02, Regelink Ecologie & Landschap, Mheer) en maakt daarmee deel 
uit van een essentiële migratieroute. De voormalige bunker van het vliegveld, op inmiddels particulier terrein bij 
Oosterbroek, wordt jaarlijks gemonitord in het kader van het NEM voor het CBS en de Zoogdiervereniging. In 
2016 zijn bij een vangactie zogende vrouwtjes in het Noordlaarderbos vastgesteld. Het is onbekend of de 
zomerkolonie en winterkolonie geheel of gedeeltelijk identiek zijn en welke migratieroutes tussen de 
gebiedsfuncties worden gebruikt.

Het ecologisch onderzoek (Advies Natuurwaarden transferium De Punt, BügelHajema Adviseurs, P.E. Jong, 
aangevuld tot 16 april 2019, Projectnummer 600.01.00.02.00) en het daarin opgenomen Nader onderzoek De 
Punt, baardvleermuis (JMe-rapport R19.007 van JM ecologie, John Melis) dat door u als onderbouwing bij de 
beoogde besluiten ligt en daarmee zowel het ontwerpbestemmingsplan als de aanmeldnotitie, gaan voorbij aan 
dat de soort Baardvleermuis (Myotis mystacinus) zowel in Drenthe als in Nederland niet ‘in goede staat van 
instandhouding’ is en er daarom geen ontheffingen of verklaringen van geen bedenkingen meer kunnen 
worden verleend voor ruimtelijke ontwikkelingen die de soort zouden kunnen schaden. Uw bestemmingsplan 
is daarmee met of zonder aanmeldnotitie onuitvoerbaar.

Een onderzoek van twee willekeurige weken met twee luistersets tegenover elkaar aan weerszijden van de 
Groningerstraat is daarvoor op geen enkele manier een adequaat onderzoek. De keus voor de periode, de 
omvang of de detaillocaties wordt niet onderbouwd en is daarmee niet wetenschappelijke en ontoereikend. Niet 
onwaarschijnlijk is dat Baardvleermuis op een ander moment migreert en vanuit het winterverblijf foerageert, 
waarbij bij voorbeeld de te verdwijnen beplantingstroken aan weerszijden van de Rijksweg A28 ten noorden 
van de Groningerstraat in relatie tot de zwaaikom in het Noord-Willemskanaal essentieel zijn. Daarmee is de 
beoogde volledige Haarlemmermeer onuitvoerbaar, althans de uitvoerbaarheid is niet aangetoond.

Verder beoogd het plan eventuele verstoring door intensiteit en lichtkleur met amberkleurige verlichting te 
beperken, maar het blijft de vraag of verstoring door de verlichting van auto’s en de beoogde OV-bussen en de 
geluiden van parkerende en overstappende reizigers, dan wel bestuurders, niet veel verstorender zal zijn voor 
vleermuizen. De inrichting is daar in de plannen niet op aangepast, zodat met het manoeuvreren voortdurend de 
omgeving wordt aangestraald.



Verder laat het geheel van onderbouwende rapporten en notities zich niet uit over ecologische relaties met de 
aangrenzende landgoederenzone, die ook deel uitmaakt van het verder om andere aspecten wel genoemde NNN 
en de relatie met het provinciale beleid voor het opheffen van de barrièrewerking van de Rijksweg A28 tussen 
de beoogde planlocatie en de stad Groningen. Een bredere visie ligt daarvoor in de rede.

Overbodig is om op te merken dat de publicatie van uw stukken is van voor de uitspraak van de AbRS over de 
PAS. Gebruik maken van de meldingsplicht kan niet meer. Voor de stikstofbijdrage van de aanlegfase zal eerst 
een oplossing moeten worden geformuleerd.

Ik adviseer u daarom nogmaals een nader onderzoek in te stellen naar de actuele aanwezigheid van soorten 
vleermuizen en de gebiedsfuncties en een adequate effectrapportage op te laten stellen van de verschillende 
realisatie- en gebruiksfasen van het beoogde transferium en de plannen daarop aan te passen. Vanwege het 
belang van migratieroutes zal dit onderzoek de minimumeisen van het Vleermuisprotocol moeten overstijgen. 
Gezien het bredere belang van onderzoek naar Baardvleermuis ligt hiervoor samenwerking met de drie 
genoemde organisaties in de rede. Dit onderzoek zal moeten plaats vinden voordat het bestemmingsplan 
“Transferium De Punt” wordt vastgesteld in strijd met de Wet natuurbescherming.

Met vriendelijke groet,

Reinier Meijer


