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De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

Volgens de planning zou de nieuwbouw van "lKC - De Stappen" (integraal kind centrum) in Wouw

medio 2021 opgeleverd worden , zodat met ingang van schooljaar 2O21-2022 de nieuwe school in

gebruik kan worden genomen. Er bereiken ons nu echter berichten dat vanwege aanwezigheid van

vleermuizen in de te slopen gebouwen er waarschijnlijk een flinke vertraging (5 maanden) in de

planning gaat ontstaan. Ouders van de leerlingen zouden hierop zijn gewezen middels een schrijven

vanuit de schoolleiding.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:

1. Klopt het dat de nieuwbouw mogelijk vertraagd dreigt te worden en zo ia'.

- Wat is de precieze oorzaak van de vertraging?

- Wat is het gevolg van de vertraging voor:

a. De geplande opleverdatum?

b. Datum ingebruikname school?

c. Overige zaken, zoals hoogte benodigd krediet?

2. Gaat u actief maatregelen nemen om deze mogelijke vertraging tegen te gaan en zo ja, welke?

Zo nee, waarom niet?

3. Heeft de vertraging ook mogelijke gevolgen voor de doordecentralisatie Primair Onderwijs en zo

ja, welke?

Ook de bouw/verbouw van het stadskantoor loopt momenteel vertraging op vanwege de

aanwezigheid van beschermde vleermuizen

4. ls het mogelijk om (diervriendelijke) preventieve maatregelen te nemen in gemeentelijke

gebouwen om te voorkomen dat vleermuizen of andere beschermde diersoorten zich daar gaan

nestelen en zo ja, welke preventíeve maatregelen?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Eric de Regt en Charl Goossens

Namens de fractie van Roosendaalse lijst, Eric de Regt
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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Klopt het dat de nieuwbouw mogelijk vertraagd dreigt te worden en zo ja:

- Wat is de precieze oorzaak van de vertraging?

- Wat is het gevolg van de vertraging voor:

a. De geplande opleverdatum?

b. Datum ingebruikname school?

c. Overige zaken, zoals hoogte benodigd krediet?

Ja de bouw van de Stappen gaat vertraagd worden ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Dit
vanwege de vermoedelijke aanwezigheid van een beschermde diersoort (vleermuizen) in het
bestaande gebouw. Dit betekent dat de geplande opleverdatum en in het verlengde daaruan de
datum ingebruikname van de school naar achteren opschuiven.

Voor het benodigd krediet lijken de gevolgen vooralsnog beperkt, omdat de prijsstijging in de bouw
liikt te stagneren. De voorbereidingen voor bouw en invulling van het IKC gaan door.

2. Gaat u actief maatregelen nemen om deze mogelijke vertraging tegen te gaan en zo ja, welke?
Zo nee, waarom niet?

Nee, deze vertraging is het gevolg van de wettelijke verplichtte termrjn met betrekking tot
onderzoeken in het kader van vleermuizen en die moeten volledig en zorgvuldig doortopen worden.
Eind september kennen we de uitslag van de lopende onderzoeken. Als blijkt dat er wel vleermuizen
in de omgeving of in het gebouw zitten zijn er mogelijk veruolgonderzoeken en/of mitigerende
maatregelen noodzakelijk. Hieruoor moet een vergunning worden aangevraagd bij de provincie
Noord-Brabant.

Om zo snel mogelijk te kunnen reageren worden op dit moment wel alle andere ondezoeken en
stukken beoordeeld door de afdeling vergunningen. Mocht blijken dat er in september geen
vleermuizen zijn kan de omgevingsvergunning mogelijk nog in 2020 worden afgegeven.

3. Heeft de vertraging ook mogelijke gevolgen voor de doordecentralisatie Primair Onderuijs en zo
ja, welke?

Nee, hoewel met het bouwheerschap bij KPO al is aangesloten bijde voorgenomen
doordecentralisatie, staat de bouw van de Stappen verder los van dit proces.

De bouw/verbouw van het stadskantoor loopt bijvoorbeeld momenteel ook vertraging op vanwege de
aanwezigheid van beschermde vleermuizen.

4. ls het mogelijk om (diervriendelijke) preventieve maatregelen te nemen in gemeentelijke
gebouwen om te voorkomen dat vleermuizen of andere beschermde diersoorten zich daar gaan
nestelen enzo ja, welke preventieve maatregelen?

Nee, dit mag niet. Het (landelijk) beleid ten aanzien van deze en andere beschermde diersoorten is er
juist op gericht ze wel de gelegenheid te geven zich te nestelen. De dieren zijn vaak beschermd
omdat er weinig natuurlijke habitat over is. ln nieuwe gebouwen worden hiervoor regelmatig in het
ontwerp mogelijkheden aangebracht. Ook bij het ontwerp bij het nieuwe Huis van Roosendaal is dit
het geval.

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Ro

De secretaris,
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