
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: Gedeeltelijke intrekking beroep zaaknr. 202101544/1/R4 

 

Leusden, 1 april 2021 

 

Hoogedelgestreng College, 

 

 

 

AANGETEKEND 

Raad van State 

T.a.v. Afdeling bestuursrechtspraak  

Postbus 20019 

2500 EA  DEN HAAG 
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Op verzoek van mijn cliënten trek ik hierbij hun beroep in bovengenoemde zaak in (partijen hebben de 

woonbotenkwestie in der minne opgelost) met uitzondering van de beroepsgrond inzake de Meervleermuis.  

 

Het nog resterende beroep heeft betrekking op het lot van voornoemde diersoort die bedreigd wordt met 

uitsterven. Cliënten verwijzen u in dat kader naar pagina 242 en 243 van de reeds in uw bezit zijnde pro-

ductie 13. In voorliggend bestemmingsplan is opgenomen dat de gebiedsontwikkeling ten koste zal gaan 

van de verblijfplaatsen en de vliegroutes van de Meervleermuis.  Er zijn naar de mening van cliënten onvol-

doende maatregelen opgenomen om het leefgebied en de vliegroutes van de Meervleermuis te bescher-

men. Hierdoor is er een aantoonbare kans dat de gebiedsontwikkeling zal bijdragen aan het uitsterven van 

deze soort. 

 

Cliënten zijn de bestuursleden van Stichting Arnhems Peil en Stichting EDSP ECO, zijn lid van de vleer-

muiswerkgroep Gelderland (Vlegel) en geven vleermuisrondleidingen in Arnhem en hebben vanuit stichting 

Arnhems Peil een groot vleermuizenproject opgestart waarbij o.a. de belangen van de Meervleermuis in 

Stadsblokken Meinerswijk worden behartigd.  

 

Aangezien de gemeente niet wil praten over extra beschermende maatregelen voor de Meervleermuis leg-

gen cliënten de beroepsgrond inzake deze diersoort aan u voor. Zij zullen de zitting op 24 september a.s. 

bijwonen en hun beroep zo nodig persoonlijk nader toelichten. Zelf zal ik wegens vakantie niet ter zitting 

aanwezig zijn.  

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en zie uw uitspraak met belangstelling tegemoet.  

 

Deze brief zal u per fax en per aangetekende post bereiken. 

 

Hoogachtend, 

ARAG Rechtsbijstand 

 

Mw. mr. drs.  I.F.M. Kwint 

 

 

http://www.arag.nl/
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Van: Stichting Arnhems Peil / EDSP ECO / Spaander  

Verzonden: maandag 12 juli 2021 08:17 

Aan: Kwint, Ingrid (ARAG) 

Onderwerp: Gedeeltelijke intrekking beroep Spaander iz zitting Raad van State t.a.v. behandeling bestem-

mingsplan Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk - Arnhem 

 

Geachte mevrouw Kwint,  

 

Eind vorige week kregen we van de gemeente Arnhem te horen dat ons dossier m.b.t. uitkoop van onze 

woonboot en ligplaats bij de notaris ligt en vanaf 26 juli 2021 kan passeren. We hebben o.a. met de ge-

meente afgesproken dat we het woonbotendossier deel van ons beroep tegen het bestemmingsplan “Ge-

biedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk” intrekken zodra we een uitnodiging van de notaris zouden 

ontvangen. Ondertussen heeft de notaris contact met ons opgenomen en bij deze willen we ons beroep ge-

deeltelijk intrekken. Enkel blz. 242 en 243 van productie 13 van ons beroep blijven overeind: 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-21-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-van-productie-13-inzake-beroep-

bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf 

https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-21-arnhemspeil-aanvulling-van-productie-13-mbt-het-lot-van-de-meer-

vleermuis-inzake-beroep-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf 

 

Blz. 242 en 243 betreft het lot van de Meervleermuis die bedreigd wordt met uitsterven en in het bestem-

mingsplan is opgenomen dat de gebiedsontwikkeling ten koste zal gaan van de verblijfplaatsen en de vlieg-

routes van de Meervleermuis.  Er zijn onvoldoende maatregelen opgenomen om het leefgebied en de vlieg-

routes van de Meervleermuis bescherming te bieden waardoor er een aantoonbare kans is dat de gebieds-

ontwikkeling zal bijdragen aan het uitsterven van deze soort. Mijn vrouw Marloes en ik zijn de bestuursleden 

van Stichting Arnhems Peil en Stichting EDSP ECO, zijn lid van de vleermuiswerkgroep Gelderland (Vlegel) 

en geven vleermuisrondleidingen in Arnhem en hebben vanuit stichting Arnhems Peil een groot vleermui-

zenproject opgestart waarmee o.a. de belangen van de Meervleermuis in Stadsblokken Meinerswijk worden 

behartigd. Om die reden was er een belangenconflict t.o.v. ons beroep m.b.t. het woonbotendossier. Nu we 

afspraken met de gemeente gemaakt hebben over het woonbotendossier en de gemeente verder niet wil 

praten over extra beschermende maatregelen voor de Meervleermuis zullen we het Meervleermuisdossier 

alsnog voor moeten leggen aan de Raad van State: 

 

https://arnhemspeil.nl/docs/2019-06-07-arnhemspeil-statuten.pdf 

 

Artikel 2 – Doel: 1. Arnhems Peil heeft als doel het behartigen van de belangen van de natuur, be-

woners, activiteiten, diensten en gebruikers in en rondom de havens en rivieren van Arnhem. 2. De 

stichting tracht haar doel te bereiken door het ondersteunen en opzetten van activiteiten voor goede 

doelen zoals “Red de Bijen”, “Behoud de Bomen”, “Weg met Plastic”, “Stop de Biomassacentrale”, 

“Vergroot de Biodiversiteit”, “Verbeter de Waterkwaliteit”, “Veilige en Gewenste Woonbootlocaties” 

etc. En het informeren van de bewoners van Arnhem door middel van het delen van nieuws en inte-

ressante ontwikkelingen of activiteiten. 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet 

ten doel. 

 

 

 

http://www.arag.nl/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farnhemspeil.nl%2Fdocs%2F2021-03-21-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-van-productie-13-inzake-beroep-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf&data=04%7C01%7C%7Ce8e763fa46ce40f8aed808d944fcaeb2%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C637616676422204763%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zrXoM0JrDr8Al6ph1JFTkUI53%2FQBP4CyXqenXpyqkTA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farnhemspeil.nl%2Fdocs%2F2021-03-21-bewoner-nieuwe-haven-aanvulling-van-productie-13-inzake-beroep-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf&data=04%7C01%7C%7Ce8e763fa46ce40f8aed808d944fcaeb2%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C637616676422204763%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zrXoM0JrDr8Al6ph1JFTkUI53%2FQBP4CyXqenXpyqkTA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farnhemspeil.nl%2Fdocs%2F2021-03-21-arnhemspeil-aanvulling-van-productie-13-mbt-het-lot-van-de-meervleermuis-inzake-beroep-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf&data=04%7C01%7C%7Ce8e763fa46ce40f8aed808d944fcaeb2%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C637616676422214759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XPEtPJzBrzPTaAQ6dw%2FgZVu1XNrj%2BVd%2B%2FeXX77eOkvQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farnhemspeil.nl%2Fdocs%2F2021-03-21-arnhemspeil-aanvulling-van-productie-13-mbt-het-lot-van-de-meervleermuis-inzake-beroep-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf&data=04%7C01%7C%7Ce8e763fa46ce40f8aed808d944fcaeb2%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C637616676422214759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XPEtPJzBrzPTaAQ6dw%2FgZVu1XNrj%2BVd%2B%2FeXX77eOkvQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farnhemspeil.nl%2Fdocs%2F2019-06-07-arnhemspeil-statuten.pdf&data=04%7C01%7C%7Ce8e763fa46ce40f8aed808d944fcaeb2%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C637616676422214759%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NDujWhYCsH6UaIIm2XGZXoKw623D62iTliSgQavEP04%3D&reserved=0
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https://edsp.nl/docs/edsp-eco-statuten.pdf 

 

Artikel 2 – Doel: 1. EDSP ECO biedt hoogwaardige consultancy en ondersteuning aan organisaties 

wereldwijd die verantwoordelijk zijn voor acties om de planeet te beschermen, armoede te beëindi-

gen of de welvaart te vergroten. De organisaties die wij ondersteunen erkennen dat het beëindigen 

van armoede hand in hand moet gaan met strategieën die economische groei bevorderen en soci-

ale behoeften aanpakken, waaronder onderwijs, gezondheid, sociale bescherming en werkgelegen-

heid, en tegelijkertijd omgaan met klimaatverandering en milieubescherming. We werken samen 

met wetenschappers en publieke of private organisaties om innovatieve en duurzame technolo-

gieën & oplossingen te ontwikkelen en deze op een effectieve, veilige en generieke wijze aan te 

bieden voor de overgang naar een circulaire economie. EDSP ECO helpt bij het vereenvoudigen 

van innovatie, besluitvorming en versnelling voor de optimalisatie van de omgeving en doelen van 

de organisaties die wij ondersteunen, en waarborgt de beschikbaarheid en beveiliging van hun ap-

plicaties en gegevens. Onze focus is om hen altijd en overal van de benodigde informatie en midde-

len te voorzien door applicaties, data en systemen beschikbaar te houden in een veilige, consis-

tente en apparaatonafhankelijke omgeving. 2. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk 

niet ten doel. 

 

https://arnhemspeil.nl/acties/vleermuishuis-project.html#meervleermuis-stadsblokken-meinerswijk-arnhem  

 

“Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem is een belangrijk gebied voor de zeer zeldzame Meervleer-

muis. De projectontwikkelaar die in Meinerswijk nieuwebouwplannen heeft voor een groot aantal 

hele dure huizen van ongeveer 700 a 800.000 euro per stuk heeft ontheffing aangevraagd op de 

wet natuurbescherming. Door het verwijderen van de bestaande gebouwen en groen is vernietiging 

van vaste rust- en verblijfplaatsen onvermijdelijk en de nieuwbouwhuizen tasten de vliegroutes aan 

staat in de ontheffing aanvraag te lezen. 

 

Zienswijze rondetafelgesprekken: Wij vinden het ethisch onverantwoord om een bedreigde dier-

soort bewust nog verder in het nauw te brengen en zouden de Meervleermuis juist graag een 

steuntje in de rug geven en hebben daarom tijdens het rondetafelgesprek op 7 oktober 2020 onze 

zienswijze ingediend. [klik hier om de video te bekijken]. 

 

Raad van State: Op 21 maart 2021 hebben we ons zeer uitgebreid onderbouwde beroep tegen het 

bestemmingsplan "Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk" ingediend en op 24 september 

zullen we ons beroep toelichten voor de Raad van State.” 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen & Marloes Spaander 

+31 (0) 6 2888 3999  

 

http://www.arag.nl/
https://edsp.nl/docs/edsp-eco-statuten.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farnhemspeil.nl%2Facties%2Fvleermuishuis-project.html%23meervleermuis-stadsblokken-meinerswijk-arnhem&data=04%7C01%7C%7Ce8e763fa46ce40f8aed808d944fcaeb2%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C637616676422224752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tYchqF4nFr58Cg43zPz6mEDPXn8A2%2BodrNMVZjRoS1o%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farnhemspeil.nl%2Fdocs%2F2020-10-07-edspeco-inbreng-rondetafelgesprekken-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf&data=04%7C01%7C%7Ce8e763fa46ce40f8aed808d944fcaeb2%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C637616676422234750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N47cXUSIDEJnSxSmZM3g2V5ADIfKCJtOhUn2Tqmyto8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farnhemspeil.nl%2Fdocs%2F2020-10-07-edspeco-inbreng-rondetafelgesprekken-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf&data=04%7C01%7C%7Ce8e763fa46ce40f8aed808d944fcaeb2%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C637616676422234750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N47cXUSIDEJnSxSmZM3g2V5ADIfKCJtOhUn2Tqmyto8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fi6YQaQfK3cw&data=04%7C01%7C%7Ce8e763fa46ce40f8aed808d944fcaeb2%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C637616676422234750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=T438y6u5jTeexfYfRztTrPmRF%2F6aI6Wkvqy42Kp5poU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farnhemspeil.nl%2Fdocs%2F2021-03-21-arnhemspeil-aanvulling-van-productie-13-mbt-het-lot-van-de-meervleermuis-inzake-beroep-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf&data=04%7C01%7C%7Ce8e763fa46ce40f8aed808d944fcaeb2%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C637616676422244742%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6hgdcc7lMHqF3RxuZcUL0z5QBP1U5L39iN7QRuEfLNE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farnhemspeil.nl%2Fdocs%2F2021-06-23-raadvanstate-aankondiging-zitting-beroep-bestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf&data=04%7C01%7C%7Ce8e763fa46ce40f8aed808d944fcaeb2%7C8ffb3be783a7463fa543aedb2683b1ae%7C0%7C0%7C637616676422244742%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0sZ3WYkVKeeJ4Vx3LTtWBXP%2FydbKyaBdGpUQeoD1NTM%3D&reserved=0

