Den Haag, 18 juli 2019
Betreft: Madurodam – bestemmingsplan
Bijlage: talud met 58 bomen ingetekend

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,
PAS
Tijdens de Commissievergadering was de wethouder iets te makkelijk over de vereisten van de PAS.
Vanwege de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl, móet de gemeente op grond van
óbjectieve gegevens aantonen dat de ontwikkelingen van Madurodam op zichzelf of in combinatie
met andere plannen of projecten geen significant negatieve effecten hebben op stikstofgevoelige
habitattypen in Natura 2000-gebieden. Het bestemmingsplan beroept zich echter nog op de
Passende Beoordeling, die nu niet meer gehanteerd mag worden. De gemeente heeft dus geen
zekerheid verkregen omdat objectieve gegevens ontbreken. We verwijzen naar de uitspraak van de
Raad van State, die eergisteren om die reden het Tracébesluit van de Ring rond Utrecht (A27/A12)
heeft vernietigd.
Compensatie - talud
De wethouder noemde het talud een stepping-stone voor vliegende fauna. Dit geldt helaas niet voor
fauna die lopend de drukke verkeerswegen willen oversteken. Zij worden doodgereden of ze vallen in
het water van de Koninginnegracht, waar ze niet uit kunnen klimmen en dus verdrinken.
Een stepping-stone is dan ook geen goede compensatie voor een kernbos, zoals dat achter
Madurodam aanwezig is.
Verder wil de gemeente op het talud een duinbos met de bijbehorende kern-mantel-zoom structuur
aanleggen: een bosrand. Wil zo’n bosrand goed functioneren dan moet de breedte ervan ongeveer 1
tot 1,5 maal de boomhoogte zijn: dus 15-20 meter breed.
Het talud is ellipsvormig, de grootste breedte is ca 40 meter.
We stellen vast dat voor een bosrand veel te weinig ruimte is op het talud.
Afgezien van het feit dat een compensatie van een kernbos met een kern-mantel-zoom-structuur
geen 1 op 1 compensatie is.
Tot slot hebben we met behulp van google-earth bomen ingetekend op de open plekken op het
talud. De kroondiameter varieert van 8-14 meter, waarmee de bomen ca 15-20 jaar zijn.
En wat blijkt? Er is plaats voor 58 bomen. In 15 jaar zijn er al 67 bomen verdwenen omdat er gedund
moest worden. We hebben u daarvan een printscreen gestuurd.
Wil de gemeente de bomen ouder laten worden en laten uitgroeien dan zullen er zeker nog eens
meer dan 25 bomen verdwijnen door te dunnen.
Van de 125 bomen die de wethouder als sprietjes wil planten blijven er na 30 jaar minder dan
pakweg 33 bomen over.
Ook dit is geen goede compensatie.
Ik dank u voor uw aandacht.
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