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Wet natuurbescherming 

 

 

 

Beste heer Meruma, 

 

U heeft op 2 juni 2020, namens de Stichting Kloppend Stadshart, de Vereniging Milieudefensie e.a, 

verzocht om handhavend op te treden tegen de bouw van het museum café op de locatie van de 

botenopslag in de wijk Stadsblokken te Arnhem. U geeft aan dat op deze locatie een beverburcht is 

gevestigd. U vraagt ons om een preventieve last onder dwangsom op te leggen om te voorkomen 

dat de werkzaamheden worden hervat en daarmee een overtreding van het bepaalde in artikel 3.5, 

van de Wet natuurbescherming (verder: Wnb) plaats vindt.  

 

Nar aanleiding van uw verzoek hebben wij contact opgenomen met de initiatiefnemer. Deze heeft 

aangegeven dat er op dit moment geen activiteiten plaats vinden en dat nog niet duidelijk is 

wanneer de werkzaamheden zullen worden hervat. Wij hebben geconcludeerd dat er op dit 

moment geen sprake is van een overtreding. Daarom hebben wij aan u ons voornemen om uw 

handhavingsverzoek af te wijzen, bij brief van 30 juni 2020, kenbaar gemaakt. U bent in de 

gelegenheid gesteld hierop uw zienswijze kenbaar te maken, van welke gelegenheid u bij brief van 

30 juni 2020 gebruik heeft gemaakt.  

 

Wij hebben uw zienswijze bij ons besluit betrokken. Dit heeft echter niet geleid tot een ander 

oordeel.  Onder het kopje motivering zetten wij uiteen waarom.  

 
  

mailto:post@gelderland.nl


 

 

  

 

Datum 

 11 augustus 2020 

 
Zaaknummer 

2020-007865 

 
Blad 

2 van 4 

 

 

Besluit 

Wij gaan niet handhavend optreden.  

 

Onderaan deze brief vindt u de wettelijke bepalingen die gelden voor dit besluit. 

 

Motivering 

De beginselplicht tot handhaving brengt met zich mee dat als er sprake is van een overtreding wij, 

behoudens bijzondere omstandigheden, verplicht zijn handhavend op te treden.  

 

Echter, op dit moment worden er door initiatiefnemer geen activiteiten verricht. Dus nog afgezien 

van de vraag of er een beverburcht aanwezig is, kan er reeds hierom geen sprake zijn van een 

overtreding. Ik verwijs hiervoor tevens naar de reactie van initiatiefnemer die als bijlage wordt 

meegezonden.  

 

Voor zover u vraagt om een preventieve last onder dwangsom op leggen op grond van het bepaalde 

in artikel 5:7 van de Algemene wet bestuursrecht, is het volgende van belang. Op grond van de 

jurisprudentie kan een preventieve last onder dwangsom worden opgelegd indien met zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid een overtreding plaats gaat vinden. Op dit moment is nog niet 

duidelijk wanneer de werkzaamheden hervat gaan worden. Niet kan derhalve worden gesteld dat 

de overtreding met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid plaats gaat vinden.  

 

In uw zienswijze brengt u naar voren dat sinds bekend is, dat er een beverburcht op Stadsblokken 

aanwezig is, verschillende onbekenden de locatie hebben bezocht. U heeft hiervoor een rapport 

opgemaakt. U stelt dat de beverburcht opzettelijk wordt verstoord. U stelt bovendien dat de burcht 

onvoldoende wordt beschermd.  

 

Voor zover u vraagt ons vraagt om maatregelen te nemen om te voorkomen dat de beverburcht 

wordt verstoord zijn wij van mening dat dit buiten de omvang van dit handhavingsverzoek valt. Het 

is immers niet aan de Provincie om preventief maatregelen te nemen om verstoring te voorkomen.  

 

Bovendien is de enkele omstandigheid dat bij de door u aangewezen locatie bootjes aanleggen en 

langs varen onvoldoende om daarmee een opzettelijke verstoring van een beverburcht aan te 

nemen. Het water en de waterkant zijn vrij toegankelijk voor publiek. Niet valt in te zien dat, al zou 

er een beverburcht aanwezig zijn, hetgeen op grond van uw onderzoek niet vaststaat, sprake is van 

een opzettelijke verstoring. Immers, indien een bever zich op de locatie heeft gevestigd dan is dat 

gebeurd ongeacht de bestaande situatie waarbij bootjes langs kunnen varen en aan kunnen leggen. 

Niet valt derhalve in te zien dat er sprake is van een overtreding en er handhavend opgetreden 

dient te worden, danwel dat er maatregelen getroffen dienen te worden.  
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Ten aanzien van uw stelling over de acute dreiging van de werkzaamheden die een opzettelijk 

verstoring kunnen betekenen, wensen wij nog op te merken dat daarvan, mede gelet op het 

voorgaande, geen sprake is.   

   

 Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 

 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het 

Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de 

hand. We kunnen u dan sneller helpen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Martin Kaal 

Plv. teammanager Handhaving 

 
Voor deze brief gelden: 

Provinciewet, artikel 122 

Wet natuurbescherming, artikel 2.7 

 

 

 

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift 

indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie 

Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" 

vermelden. 

 

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland 

(Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor 

individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een 

organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op 

www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht 

geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de 

rechtbank Gelderland, telefoonnummer 026 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl. 
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Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de 

provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een 

besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via 

telefoonnummer 026 359 99 99. 




