Spreekrecht burgers, dhr. Ophoff, 7e verzamelplan buitengebied, Commissie 6 april 2021

Een hele Goedenavond allemaal.
Mijn naam is Erjan Ophoff.
Ik ben de huurder van Vossersteeg 91 op de locatie van familie zielman, waar ze bezig zijn
voor de sloop van het bedrijf en terrein voor 4 vrijstaande kavels.
Ik heb deze locatie gehuurd met een contract dat loopt tot 1 augustus. Op deze locatie en in
het naast liggende bos zitten zeer veel unieke en bijzondere dieren en beschermde dier
soorten. In de schuren stallingen achterhuis zitten kerkuilen, vleermuizen, dassen, een havik,
boerenzwaluwen. En in het bos en bij huize ankum. Spechten, een zeer grote dassenburgt.
Eekhoorns, buizerds, en reeën familie van 4 dieren, en nog inmens veel vogels meer.
Ik hoop dat u als gemeente, provincie en alles er ontzettend op wilt zitten en een goed plan
wilt maken om voor de uitbereiding van de 17 hectare wat Dalfsen wil uitbreiden. En de
locatie op Vossersteeg 91 handelsonderneming en tuincentrum ankum. Dat al deze dieren
alstublieft voorzichtig mee omgegaan word. Er de juiste regels voor getroffen word en zoals
in de wet beschreven word, hierna gehandeld word. Er dient ruim voor het broedseizoen aan
maatregelen genomen te worden om voor deze dieren op te komen en stappen te ondernemen.
Deze stappen zijn op locatie niet optijd genomen. En deze stappen dient een gemeente,
provincie en particulier te volgen, en tracé wat jaren kan duren maar waar wij allemaal in
Nederland aan te horen voldoen.
U bent van harte welkom voor vragen via mail, telefonische contact om uitleg te krijgen over
de situatie. Ik en de omliggende omwonenden hopen van harte dat u hier met respect, en
oprecht mee bezig wilt gaan om dit werk voor de toekomst uit te voeren.
Hartelijk dank voor u tijd. Mvg. Erjan Ophoff.

