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Geachte Raad, 

Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, die zich in de afgelopen 
periode bij het uitvoeren van de instandhoudingsmaatregelen van Huize Ivicke, aan de Rust en 
Vreugdlaan 2 hebben voorgedaan.  

Melding aanwezigheid vleermuizen 
 
Op maandag 25 november heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), die zich voor de 
gehele provincie bezighoudt met toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming (Wnb) ons 

geïnformeerd dat zij een melding hadden ontvangen dat er mogelijk vleermuizen aanwezig zouden 
zijn in Huize Ivicke, Rust en Vreugdlaan 2. Tot nu toe waren daar geen aanwijzingen voor. Het 
pand is bewoond door krakers en we zijn de afgelopen jaren regelmatig in het pand geweest. Toen 
is niet geconstateerd dat er vleermuizen in het pand aanwezig waren, dan wel dat zij hier een nest- 
of verblijfplaats hadden. De beoogde instandhoudingswerkzaamheden aan het rijksmonument 
zouden een eventuele verblijfplaats van vleermuizen kunnen verstoren. Om die reden is na overleg 

met de OZHZ een onafhankelijke deskundige ingeschakeld om de aanwezigheid en de mogelijke 

verstoring van hun aanwezigheid te kunnen beoordelen. De ecoloog heeft inmiddels op locatie 
onderzoek verricht. 

 Voortgang werkzaamheden 

De gemeente heeft na het contact met de omgevingsdienst vrijwillig de 
instandhoudingswerkzaamheden laten stilleggen die de eventuele aanwezigheid van vleermuizen 
en hun rustplaatsen zouden kunnen verstoren. Op het moment dat de melding kwam, was de 
aannemer bezig met de instandhoudingswerkzaamheden aan de houten onderdelen van de goten. 
Hierdoor was het grootste gedeelte van goot niet meer waterdicht en zaten de zinken bekledingen 
los. Daarom is op donderdag nog wel begonnen met het aanbrengen van een noodvoorziening om 

inwatering te voorkomen en ervoor te zorgen dat er geen gevaarlijke situatie voor de aanwezige 
krakers en anderen op de bouwplaats kan ontstaan door opwaaiend zink. Hierbij zijn geen trillingen 
of andere verstoringen voor eventuele vleermuizen veroorzaakt. In overleg met de OZHZ wordt de 
noodvoorziening tegen inwatering deze week afgerond: er worden platen over de goten geplaatst 
om te voorkomen dat er schade aan het rijksmonument plaatsvindt door het opschorten van de 

instandhoudingswerkzaamheden. Zodra het rapport van het ecologisch onderzoek beschikbaar is, 

vindt er overleg plaats met de OZHZ over de planning en uitvoering van de 
instandhoudingswerkzaamheden. Vanzelfsprekend houden we u van de ontwikkelingen op de 
hoogte.  
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Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 
Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


