
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
17R.00692 

ţťmťenlc 
W O E R D E N 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum 29 augustus 2017 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Haring 

Portefeuille(s) : Begraven 

Contactpersoon D. Loman 

Tel.nr. : 8301 

E-mailadres loman.d@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door de heren Ekelschot, Peters, Van der Does en Brouwer van de fracties van 
resp. CDA, Inwonersbelangen, Lijst van der Does en CU-SGP over 
Rugstreeppad op Rijnhof 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. Kan het College nader toelichten waarom de aanvraag voor ontheffing in het kader van de 
Natuurbeschermingswet voor het vangen en verstoren van de rugstreeppad en het beschadigen en 
vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen van de rugstreeppad in het gebied op de begraafplaats 
Rijnhof, zoals ingediend op 10 maart 2017 bij de Provincie Utrecht, nog is aangevuld op 10 juni 2017, 
13 juli 2017 en 21 juli 2017, nu de gemeenteraad eerst al op 20 april 2017 heeft besloten om niet in te 
stemmen met genoemd bestemmingsplan. 

Antwoord: De aanvraag van de ontheffing was ingediend in het kader van het bestemmingsplan, omdat bij 
vaststelling van het bestemmingsplan - en bij mogelijke bezwaren daartegen - er geen 
onduidelijkheid zou moeten zijn of de provincie ontheffing zou verlenen. Op 20 april j l. heeft uw raad 
besloten om het gewijzigde bestemmingsplan voor Rijnhof niet vast te stellen. 
Omdat de al ingediende ontheffingsaanvraag naar het zich liet aanzien spoedig afgerond zou kunnen 
worden, is ervoor gekozen om de aanvraag door te laten lopen en ter afronding ook in te gaan op het 
verzoek van de provincie om aanvullende informatie te verstrekken. 

Vraag 2. Is het College voornemens om uitvoering te geven aan de ontheffing van de Provincie voorzover 
dit betreft: het vangen en verstoren van de rugstreeppad en het beschadigen en vernielen van vaste 
rust- en verblijfplaatsen van de rugstreeppad in het gebied op de begraafplaats Rijnhof in de periode 
tussen 1 september 2017 en 30 december 2020? 

Antwoord: Gebruikmaken van de ontheffing is alleen van toepassing als ter plaatse van (het bouwvlak van) 
de huidige aula en directe omgeving (Rijnhof-Zuid) bouwactiviteiten zouden worden gestart. Dit is 
uiteraard op dit moment niet aan de orde. 

Bijlage: De ingekomen brief met corsanummer: 17.016333 
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From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: maandag 7 augustus 2017 12:41:28
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - rugstreeppad op Rijnhof
Attachments: art. 40 vragen - rugstreeppad rijnhof.pdf 

Aan het College

Cc Raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fracties van CDA, Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en 

ChristenUnie/SGP inzake de rugstreeppad op de begraafplaats Rijnhof. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 

dagen te beantwoorden, te weten vóór 6 september 2017. Zie in dit kader ook brief 17.013597 namens het college op de DLIS.

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | adjunctgriffier / raadsadviseur | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 

 

Artikel 40-vragen  
Rugstreeppad op Rijnhof 

 
Op 20 april 2017 heeft de gemeenteraad van Woerden besloten om niet in te stemmen met 

het bestemmingsplan begraafplaats Rijnhof. De beoogde vestiging van een Crematorium op 

de begraafplaats Rijnhof werd daarmee afgewezen.  

Voor de uitvoering van dit bestemmingsplan is een ontheffing vereist van de Provincie 

Utrecht, in verband met de aanwezigheid van de beschermde rugstreeppad in het gebied op 

de begraafplaats Rijnhof. Deze ontheffing is nodig op grond van de Wet Natuurbescherming 

– het Beleidskader Wet Natuurbescherming en Verordening Natuur en Landschap. 

Op 10 maart 2017 heeft Adviesbureau Merten B.V., namens de gemeente Woerden, 

hiervoor een ontheffingsaanvraag ingediend bij de Provincie. 

Op 27 juli 2017, zaakkenmerk Z-WNB-RI-REG-2017-0340, nummer 81AFF2BO heeft de 

Provincie Utrecht besloten om de gevraagde ontheffing van de gemeente Woerden te 

verlenen.  

In het vergunning staat dat het de gemeente Woerden wordt toegestaan om in de periode 

tussen 1 september 2017 en 30 december 2020, voor zover dit betreft: het vangen en 

verstoren van de rugstreeppad en het beschadigen en vernielen van vaste rust- en 

verblijfplaatsen van de rugstreeppad in het gebied op de begraafplaats Rijnhof.  

De fracties van het CDA, Inwonersbelangen, Lijst van der Does en Christen Unie / SGP 

hebben daarom de volgende vragen aan het College: 

1. Kan het College nader toelichten waarom de aanvraag voor ontheffing in het kader 

van de Natuurbeschermingswet voor het vangen en verstoren van de rugstreeppad 

en het beschadigen en vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen van de 

rugstreeppad in het gebied op de begraafplaats Rijnhof, zoals ingediend op 10 maart 

2017 bij de Provincie Utrecht, nog is aangevuld op 10 juni 2017, 13 juli 2017 en 21 

juli 2017, nu de gemeenteraad eerst al op 20 april 2017 heeft besloten om niet in te 

stemmen met genoemd bestemmingsplan; 

2. Is het College voornemens om uitvoering te geven aan de ontheffing van de 

Provincie voor zover dit betreft: het vangen en verstoren van de rugstreeppad en het 

beschadigen en vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen van de rugstreeppad in 

het gebied op de begraafplaats Rijnhof in de periode tussen 1 september 2017 en 30 

december 2020?; 

Wij hopen op uw spoedige beantwoording, 

Namens de fracties, 

Henny Ekelschot, CDA 

Theo Peters, Inwonersbelangen 

Jaap van der Does, Lijst Van Der does 

Simon Brouwer, Christen Unie - SGP 
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