
 

 

Aan de Algemene Bezwaarschriftencommissie van de Gemeente Arnhem. 

Geachte leden, 

Donderdag 17 maart jl. ontvingen wij van u het gemeentelijk verweerschrift van Mr. J . van den 

Heuvel, die namens Burgemeester A. Marcouch optreedt in de zaak “De Grote Schijn”. 1 

Uit dit verweerschrift blijkt dat Mr. J. van den Heuvel onze bezwaren tegen het besluit om een 
evenementenvergunning af te geven voor “De Grote Schijn” wil ontkrachten met bijna uitsluitend   
juridische overwegingen. Tevens probeert Mr. J van den Heuvel ons bezwaarschift te neutraliseren 
door namens de Burgemeester te stellen dat wij niet ontvankelijk zouden zijn in zake het besluit “De 
Grote Schijn”.  De Rechtbank Gelderland en de Provincie Gelderland hebben de Belangengroep Bomen 
en Biodiversiteit Arnhem en Omgeving al eerder erkend in rechtszaken. De Belangengroep Bomen en 
Biodiversiteit Arnhem en Omgeving is de juridische vorm van de Arnhemse Bomenbond. In onze 
doelstellingen en vele concrete activiteiten sinds 2019 gaat het met name om de bescherming van 
bomen, parken en bossen in Arnhem en omgeving en de biodiversiteit hiervan, waartoe ook alle 
levende wezens (mensen, dieren, vogels, insecten, micro-organismen) behoren.  
 
De Belangengroep Bomen en Biodiversiteit Arnhem en Omgeving (Arnhemse Bomenbond)  heeft een 
bestuur en kent een flink aantal leden en deelnemers. Daarnaast hebben we donateurs en laten we 
ons bijstaan door bosecologen. 
 

Aangezien de gemeente Arnhem bijna uitsluitend met juridische overwegingen ons bezwaarschrift 

betwist en ons niet-ontvankelijk wil laten verklaren kunnen wij niet aan uw hoorzitting d.d. vrijdag 25 

maart 2022 deelnemen. Deze brief is onze schriftelijke bijdrage in het horen door uw commissie van 

de Belangengroep Bomen en Biodiversiteit Arnhem en Omgeving (Arnhemse Bomenbond). 

Opvallend is dat Mr. J. van den Heuvel in zijn verweerschrift tal van aspecten niet vermeldt of 

onvoldoende uitwerkt:  

- de gemeentelijke bepalingen ter bescherming van de natuur in het park Zypendaal, zoals onder 

andere is vermeld in het fungerende bestemmingsplan en beheerplan; 

- de reden om niet vroegtijdig te communiceren met de Arnhemse natuurorganisaties; 

- de geconstateerde schade die is opgetreden door het langdurige evenement; 

- het ontbreken van gegevens over de gehouden gemeentelijke evaluatie over het evenement. 

- Zypendaal is een stadspark en is daarom van belang voor elke inwoner van Arnhem en niet alleen 

voor bewoners die op zeer korte afstand van het park Zypendaal  wonen; 

 
1 Gaarne ontvangen wij  een kopie van het document dat bevestigt dat Mr. J van den Heuvel gemachtigd is om 
namens de Burgemeester van de Gemeente Arnhem in deze zaak te handelen.  
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- de afweging waarom de gemeente haar eigen gebodsbepalingen voor het bezoek van personen aan 

het park Zypendaal overtrad en waarom de Arnhemse natuurorganisaties, zoals het Groenforum en 

de Arnhemse Bomenbond daarover niet geïnformeerd zijn. 

 

Het is voor ons onduidelijk of elk evenement voorzien van een etiket “bijzonder karakter met een 

landelijke profilering”  voor de gemeente Arnhem een voldoende motivering is om af te wijken van 

de natuurbeschermende (wettelijke) regels. 

 

Wij zijn gaarne bereid om eventuele inhoudelijke vragen van uw Bezwaarschiftencommissie 

schriftelijk te beantwoorden, mits deze een goede rechtszaak i.v.m. het evenementenbesluit “De 

Grote Schijn” ons inziens niet belemmert. Graag willen van u vernemen of meer inwoners en 

organisaties een bezwaarschift tegen de evenementenvergunning “de Grote Schijn” hebben 

ingediend. 

 

Met vriendelijke groet 

Het bestuur van de Belangengroep Bomen en Biodiversiteit Arnhem en Omgeving (Arnhemse 

Bomenbond)  

Joost Blasweiler (voorzitter) Anne Ferwerda (secretaris) Marloes Spaander (penningmeester)  

Marian van der Wiel, Bart den Herder, Evelien Jansen en Jan Provoost.                                 

  

Secretariaat adres: Jan Vethstraat 9, 6813 HJ Arnhem 
 
De  Arnhemse Bomenbond is tevens een samenwerkingsverband van: 
Bloei! In Arnhem, Stichting Tree Union, Actievoerders en beschermers van de bomen in Arnhem, Stichting EDSP 
ECO, Natuur en Milieu Schuytgraaf, Elderveld Groen, Redactie Bomen en Bos, Werkgroep Biomassa Klingelbeek, 
Arnhems Peil, Werkgroep Meer Groen en Bos in Arnhem Zuid, Werkgroep Zypendaal en het Gravinnenbos. 
 
 

                       


