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Motie vreemd aan de orde van de dag:

Wachten met kappen
De Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 17 december 2018,

Constaterende dat:

1.

2.
3.
4.
5.

Gemeente Amersfoort op het punt staat om 1700 bomen te kappen voor onderzoek naar Niet
Gesprongen Explosieven (NGE's), het sonderen van de grondlaag en voor archeologisch
onderzoek op het toekomstig tracé van de Westelijke Ontsluiting Amersfoort.
Er inmiddels door de dassenwerkgroep Utrecht een aantal dassenclans op het terrein zijn

ontdekt. Op het terrein zijn ook boommarters gespot. En rosse vleermuizen
Dit beschermde diersoorten zijn.
Tom Tom een top 25 heeft van knelpunten in Amersfoort, waar de huidige route niet inzit.
Er een second opinion over de kostenraming is gemaakt voor het hele project, waar Arcadis
(maker van de eerste kostenraming) de handen van aftrekt via een oplegnota. Omdat te veel
risico's en onderdelen buiten de raming vallen.

Overwegende dat:

7.
2.
3.
4.
5.

lijkt op een
ecologische toets van 6 jaar oud; De maximale leeftijd van zo'n onderzoek is 3 jaar.
Beschermde diersoorten niet verstoord mogen worden.
Er door deskundigen wordt gezegd dat het kappen van 1700 bomen nog niet nodig is voor
het onderzoek naar NGE's, bodemonderzoek en archeologische vondsten. Daarmee is
grootschalige bomenka p voorbarig.
Er veel vragen zijn over nut en noodzaak van de weg en de financiering van het hele project
bij de Staten, gezien het feit dat de provincie deze weg grotendeels betaalt.
Hier nog niet over gepraat is met GS.
De vergunning voor het kappen van deze en andere bomen gebaseerd

Dragen het College op:

Vanuit handhaving de gemeentelijke vergunning aan de nodige natuur en ecologische toetsen te
onderwerpen, als deze ouder zijn dan 3 jaar. Tot dit gedaan is, de gemeente te vragen niet te kappen
Geen onomkeerbare acties op het tracé van de Westelijke ontsluiting toe te staan, tot de Staten zich
een goed oordeel hebben kunnen vormen over de ontwikkelingen rond deze weg. Waaronder nut en
noodzaak en de financiële situatie.
ln de aankomende MME vergadering van 28 januari hier verder over te praten.
En gaan
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