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Geachte leden van de raad,

Op 18 november heeft de fractie van de Partij voor de Dieren raadsvragen gesteld over egels. Hieronder 
treft u de antwoorden op de vragen aan.

Vraag 1
Bij nieuwbouwprojecten op een landelijke plek komt het geregeld voor dat in een ecologische quickscan 
als advies wordt gegeven om sloopwerkzaamheden en verwijderen van groen in de winter te laten 
plaatsvinden in verband met het afwezig zijn van broedende vogels in dat seizoen. Daarnaast is het 
gangbaar om grondgebonden zoogdieren die men tijdens de werkzaamheden tegenkomt de kans te 
geven om te vluchten. Echter in de winter houden sommige grondgebonden zoogdieren, zoals de egel, 
een winterslaap. Onduidelijk is hoe men exact handelt als men tijdens de werkzaamheden op een egel in 
winterslaap stuit. Ik zie drie mogelijkheden:
1. de werkzaamheden worden gestaakt, het nest wordt hersteld en men hervat de werkzaamheden in 
het voorjaar.
2. de dierenambulance wordt gebeld om de egel naar een alternatieve plek te vervoeren om de winter 
door te brengen.
3. de egel wordt ergens in de buurt in het groen gelegd waar geen werkzaamheden gepland staan.
Welke van deze drie opties op dit moment de praktijk is? 

Antwoord
Het doel van de ecologische quickscan is om vooraf in beeld te brengen of en welke aandachtspunten er 
zijn vanuit de Wet natuurbescherming bij de realisatie van een omgevingsvergunning. Afhankelijk van de 
inhoud van de quickscan, de aard van de werkzaamheden en de kenmerken van de locatie worden bij 
het afgeven van de omgevingsvergunning nadere voorwaarden gesteld.

Vraag 2
Hoe dat vastgelegd is in verleende omgevingsvergunningen?

Antwoord
Indien de quickscan daartoe aanleiding geeft, worden in de omgevingsvergunning nadere voorwaarden 
gesteld. Verder wordt er bij het afgeven van een omgevingsvergunning op gewezen dat er bij de 
uitvoering moet worden gehandeld binnen de kaders van de Wet natuurbescherming.

Vraag 3
Hoe dit gecontroleerd wordt?

Antwoord
Het toezicht op de omgevingsvergunning wordt verzorgd door de gemeentelijke toezichthouder. De 
handhaving van de Wet natuurbescherming is een taak van de provincie. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van Pijnacker-Nootdorp,

J.P.R. Woudstra mevrouw F. Ravestein
secretaris burgemeester
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