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Onderwerp: Schriftelijke vragen art. 44 Rvo over Bevers in Stadsblokken Meinerswijk

Geachte voorzitter en leden,
Het raadslid Coenders van de fractie GroenLinks, het raadslid Greving van de fractie PvdA en het
raadslid De Groot van de fractie Partij voor de Dieren hebben ons bij brief, ingekomen 10 juni 2020,
schriftelijk vragen gesteld op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde voor de Politieke Avond
van de gemeente Arnhem 2018 over Bevers in Stadsblokken Meinerswijk. De vragen zijn als bijlage
toegevoegd aan deze brief.
Ter beantwoording van deze vragen delen wij u het volgende mee.
1. Heeft het college kennisgenomen van het onderzoek van Econatura?
Ja, het college heeft kennisgenomen van het onderzoek van Econatura.
2. Welke conclusies trekt het college uit het onderzoek van Econatura?
Zoals bekend is de bever aanwezig in het plangebied. Het college heeft bij de
ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk altijd aandacht gehad voor het welzijn van
beschermde soorten, waaronder de bever. Bij de aanvraag voor de
omgevingsvergunning voor het plaatsen van het museumcafé (eerste helft 2018) is een
ecologisch onderzoek overgelegd waarin, op basis van het natuuronderzoek voor de
ontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk en een aanvullend veldonderzoek, geconcludeerd
wordt dat er geen bijzonderheden zijn geconstateerd t.a.v. de aanwezigheid van de bever.
Om eventuele verstoring van de bever door het effect van uitstralend licht te voorkomen,
is aan de omgevingsvergunning het voorschrift verbonden dat voor hierop aangepaste
verlichting moet worden gekozen.
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Het onderzoek van Econatura is verricht in 2020 en geeft nieuwe informatie. Deze
informatie betekent niet dat het college in 2018 onterecht een vergunning heeft
afgegeven. Ook bij de in april 2019 genomen beslissing op de bezwaren tegen deze
vergunning kon met de bevindingen uit 2020 geen rekening worden gehouden. De situatie
was toen immers anders, hetgeen in het onderzoek van Econatura overigens ook wordt
erkend.
Deze nieuwe informatie valt onder de zorgplicht die voortvloeit uit de Wet
Natuurbescherming. De Wet Natuurbescherming is onverkort van toepassing en biedt een
zelfstandig juridisch kader voor beschermde (dier)soorten. Anders dan bij de
aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning is de provincie het bevoegd gezag en
zij zijn van de situatie op de hoogte.
3. Is het college bereid zich in te spannen de bevers te beschermen? Welke maatregelen
neemt het college om de bevers te beschermen?
Ja, de bever is opgenomen als soort in de Groenvisie 2017 - 2035 voor het
rivierenlandschap. Door het bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk wordt het areaal
agrarisch gebied verkleind en het areaal natuurgebied vergroot met 56 ha. Daardoor
neemt het beschermde areaal van leefgebied van de bever toe. Ook in Arnhem Zuid is de
groenstructuur van een dusdanige kwaliteit dat de bever zich daar inmiddels heeft
gevestigd.
Door natuurinclusief te ontwikkelen is Arnhem een groene en leefbare stad voor mens,
plant en dier. Als gemeente zijn we ook alert op het naleven van de Wet
Natuurbescherming, bijvoorbeeld door aandacht voor natuurinclusief ontwerpen, attent
maken op naleving van de Wet Natuurbescherming bij planvorming, aanleg en
beheerfase.
4. Wat betekent het onderzoek voor de plannen en reeds verleende vergunningen in
Stadsblokken Meinerswijk?
De wettelijke systematiek maakt dat reeds verleende omgevingsvergunningen niet
zomaar kunnen worden ingetrokken. De wet schrijft immers limitatief voor wanneer dit
kan. Het verrichte onderzoek en het daarin geschetste beeld past niet binnen de
voorgeschreven intrekkingsgronden. Reeds verleende vergunningen blijven dus bestaan.
Intrekking van de omgevingsvergunning is ook niet nodig, nu het beschermen van bever
wordt gereguleerd door de Wet Natuurbescherming, met de provincie als bevoegd gezag.
Wanneer er sprake is van verstoring van de bever, dan zal er op grond van de Wet
Natuurbescherming een ontheffing moeten worden aangevraagd en verleend. Zonder die
door de provincie af te geven ontheffing kunnen de werkzaamheden niet worden verricht.

Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9200 • 6800 HA Arnhem
Telefoon 0800-1809 • Fax 026-3774830 • www.arnhem.nl

Datum
Zaaknummer
Pagina

: 30 juni 2020
: 481232
:3

De beoordeling van de situatie en of er sprake is van verstoring berust bij het bevoegd
gezag en dat is de provincie.

5. Hoe betrekt het college dit onderzoek bij de onderbouwing van het bestemmingsplan dat
nog voorgelegd moet worden aan de gemeenteraad?
Het rapport van Econatura beschrijft nieuwe informatie. Immers beschrijft het rapport het
vermoeden dat er een burcht aanwezig is. De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan
ten aanzien van de bescherming van de bever staat met dit vermoeden niet ter discussie,
immers er is sinds 2016 veel onderzoek geweest naar onder andere de bever in het
plangebied. In de plannen is ook rekening gehouden met voldoende ruimte voor onder
andere de bever. Mocht een beverburcht met beschermingszone dichtbij de bebouwing
liggen, dan zal er een specifieke ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming
moeten worden aangevraagd. In die aanvraag zullen zo nodig maatregelen moeten
worden voorgesteld die zullen worden getroffen teneinde verstoring van de bever te
voorkomen.
6. 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?
Het college heeft voor het ontwerpbestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk uitgebreid
onderzoek laten doen naar de aanwezige flora en fauna. Hierin zijn verschillende
beschermde soorten benoemd. De bescherming hiervan is integraal onderdeel van het
ontwerpbestemmingsplan. Voor enkele soorten is een ontheffing op basis van de Wet
Natuurbescherming nodig gebleken. Daartoe is een ontheffing aangevraagd en het
ontwerp van die ontheffing heeft tegelijkertijd met het ontwerp-bestemmingsplan ter
inzage gelegen.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris,
de burgemeester,

Bijlagen:
 Brief met artikel 44 vragen
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cc: Raadsleden en fractievolgers
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