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BETREFT Bevers in Stadsblokken-Meinerswijk

Geacht college,

Uit onderzoek van Ecologisch onderzoeksbureau Econatura blijkt dat op Stadsblokken zich
een beverfamilie heeft gevestigd. Al meerdere keren zijn er bevers gesignaleerd. Het 
onderzoek toont aan dat de beverburcht er is. Kondor Wessels Projecten wil op deze plek een 
Museumcafé plaatsen om informatie te verstrekken over de bouwplannen in Stadsblokken-
Meinerswijk. Om dit informatiecentrum te ontwikkelen heeft Kondor Wessels indertijd een 
tijdelijke omgevingsvergunning verkregen. Daarbij werd gekeken of het tijdelijke plaatsen van 
het gebouw geen blijvende schade toebrengt aan de omgeving waarbij ook aan 
natuurwaarden werd getoetst. Tijdens het ecologische onderzoek dat Kondor Wessels 
daarvoor heeft laten uitvoeren is de bever niet opgemerkt. Daarom vragen bewoners, 
Milieudefensie en Stichting Kloppend Stadshart aan de Provincie om de vergunning die was 
verstrekt per direct weer in te trekken.

GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren hebben naar aanleiding hiervan de volgende 
vragen:

1. Heeft het college kennisgenomen van het onderzoek van Econatura? 

1. Welke conclusies trekt het college uit het onderzoek van Econatura? 

2. Is het college bereid zich in te spannen de bevers te beschermen? Welke maatregelen 
neemt het college om de bevers te beschermen?

3. Wat betekent het onderzoek voor de plannen en reeds verleende vergunningen in 
Stadsblokken-Meinerswijk?

4. Hoe betrekt het college dit onderzoek bij de onderbouwing van het bestemmingsplan 
dat nog voorgelegd moet worden aan de gemeenteraad?

5. Heeft het college opgemerkt dat in het rapport van EcoNatura staat aangegeven dat er 
aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van andere beschermde soorten in het gebied, 
en in hoeverre gaat het college hier nader (onafhankelijk) onderzoek naar laten 
uitvoeren?

Met vriendelijke groet,

Mark Coenders (GroenLinks), Eric Greving (PvdA), Leo de Groot (Partij voor de Dieren)


