AANGETEKEND
Raad van State
T.a.v. Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA DEN HAAG

Onderwerp: Gedeeltelijke intrekking beroep zaaknr. 202101544/1/R4
Leusden, 1 april 2021
Hoogedelgestreng College,

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 productie 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 onvoldoende maatregelen opgenomen om het leefgebied en de vliegroutes van de Meervleermuis te beschermen. 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 vleermuiswerkgroep 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 leggen 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
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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 bestemmingsplan 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 gemeente afgesproken dat we het woonbotendossier deel van ons beroep tegen het bestemmingsplan “Gebiedsontwikkeling 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 gedeeltelijk 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-beroepbestemmingsplan-gebiedsontwikkeling-stadsblokken-meinerswijk-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-03-21-arnhemspeil-aanvulling-van-productie-13-mbt-het-lot-van-de-meervleermuis-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 bestemmingsplan is opgenomen dat de gebiedsontwikkeling ten koste zal gaan van de verblijfplaatsen en de vliegroutes van de Meervleermuis. Er zijn onvoldoende maatregelen opgenomen om het leefgebied en de vliegroutes van de Meervleermuis bescherming te bieden waardoor er een aantoonbare kans is dat de gebiedsontwikkeling 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 vleermuizenproject 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, bewoners, 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 interessante ontwikkelingen of activiteiten. 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet
ten doel.
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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 beëindigen 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 sociale behoeften aanpakken, waaronder onderwijs, gezondheid, sociale bescherming en werkgelegenheid, en tegelijkertijd omgaan met klimaatverandering en milieubescherming. We werken samen
met wetenschappers en publieke of private organisaties om innovatieve en duurzame technologieën & 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 applicaties en gegevens. Onze focus is om hen altijd en overal van de benodigde informatie en middelen te voorzien door applicaties, data en systemen beschikbaar te houden in een veilige, consistente 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 Meervleermuis. 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 diersoort 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
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