
Wet Natuurbescherming Vergunning voor Natura 
2000 gebieden

Status: Definitief

Algemene gegevens van de activiteit

Wordt de aanvraag gedaan voor een 
agrarische activiteit met (mede) het 

houden van vee?
Nee

Naam activiteit Herinrichting gebied Stadsblokken-Meinerswijk Arnhem

Omschrijving activiteit

- Rivierverruiming ikv Ruimte voor de rivier; 
- Natuurontwikkeling;  
- Recreatie; 
- Bevorderen toegankelijkheid gebied;  
- Behoud cultuurhistorische waarden 
- Toevoegen programmatische betekenis.

Locatie van de activiteit Adres

Adres van de activiteit

Straatnaam Meijnerswijk

Huisnummer 9

Postcode 6841HA

Plaats Arnhem

Gemeente Arnhem

Betreft het een activiteit van 
tijdelijke aard? Nee

Eerder verleende vergunningen, ontheffingen of meldingen

Is voor deze activiteit eerder een 
ontheffing of natuurvergunning 

aangevraagd
Ja

Verleende vergunningen, ontheffingen of meldingen

Vergunning, ontheffing of melding

Omschrijving aanvraag ontheffing/vergunning WnB

Datum ondertekening 18-2-2020

Zaaknummer 2020-002257

Verleend door (naam 
bestuursorgaan) provincie Gelderland

Inhoudelijke gegevens van de activiteit

Geef een omschrijving van de 
bestaande en de gewenste situatie. 
(tenminste de wijziging beschrijven 

- Rivierverruiming ikv Ruimte voor de rivier; 
- Natuurontwikkeling;  



Wet Natuurbescherming Vergunning voor Natura 
2000 gebieden

Status: Definitief

waarvoor de aanvraag wordt 
gedaan).

- Recreatie; 
- Bevorderen toegankelijkheid gebied;  
- Behoud cultuurhistorische waarden; 
- Toevoegen programmatische betekenis

Afstemming met de eigenaar

Is de aanvrager tevens 
grondeigenaar? Ja

Afstemming met de beheerder

Is de aanvrager beheerder van het 
terrein? Ja

Afstemming met de beheerder

Heeft u contact gehad met de 
gemeente? Ja

Wie is in het kader van deze activiteit uw contactpersoon bij de gemeente(n) of omgevingsdienst?

Naam Paul van der Veen

Emailadres paul.van.der.veen@arnhem.nl

Afstemming met andere wetten

Worden er voor de uitvoering van de 
activiteit bomen gekapt die vallen 

onder de beschermde 
houtopstanden op grond van 

hoofdstuk 4 van de Wet 
natuurbescherming?

Nee

Zijn er op de locatie beschermde 
soorten aanwezig? Ja

Hebben de activiteiten effecten op 
de beschermde soorten waarbij 

mogelijk verbodsbepalingen uit de 
Wet natuurbescherming worden 

overtreden?

Ja

Worden er mitigerende maatregelen 
getroffen waardoor geen 

verbodsbepalingen uit de Wet 
natuurbescherming worden 

overtreden?

Ja

Stikstof effecten

Heeft de aanvraag betrekking op 
stikstofeffecten? Ja

Wat is de reden van de aanvraag? Nieuwe activiteit (oprichting)

Stikstof effecten
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Zijn er andere effecten (niet zijnde 
stikstof)? Nee

Stikstof effecten

Ruimte voor eventuele toelichting voor een toelichting van deze aanvraag verwijzen wij naar het begeleidend schrijven 
met kenmerk 18112506_M_BKK_0064 welke bij de aanvraag is gevoegd.

Gegevens melder

Doet u de melding voor een bedrijf, 
stichting, vereniging of natuurlijk 

persoon? 
Bedrijf, Stichting of vereniging

Gegevens aanvrager (legesplichtige)

Voorletters R.G.J.

Achternaam Hasselerharm

KVK nummer 65603907

Vestigingsnummer 000034313001

Bedrijf/organisatie Rijnoevers Arnhem B.V.

Straatnaam Reggesingel 

Huisnummer 4

Postcode 7461BA

Plaats Rijssen

Telefoonnummer 0548540260

Emailadres info@kwp.nl

Maakt u gebruik van een adviseur, 
gemachtigde of heeft u een andere 
contactpersoon dan de aanvrager?

Ja

Gegevens adviseur/gemachtigde of ander contactpersoon

Voorletters B.A.H.

Achternaam Kok

Functie/Hoedanigheid Projectmanager

Straatnaam Burgemeester van der Borchstraat 

Huisnummer 2

Postcode 7450AB

Plaats Holten
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Telefoonnummer 0620011991

Emailadres bkok@avecodebondt.nl

De aanvraag wordt ondertekend 
door Gemachtigde

Bijlagen

Wilt u meer dan 15MB aan bijlagen 
of een bestand groter dan 5MB 

uploaden?
Ja

Link naar WeTransfer bestanden: https://wetransfer.com/downloads/02ef5b2367eda1708d23066ed28a332a20200323160
340/49db43fbc55090e2987de00661084d9920200323160359/89b783 

Ondertekening

De aanvrager verklaart dat

de wijzigingen in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van de 
vergunningaanvraag, zo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan de provincie 
Gelderland onder vermelding van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling 
is; 
alle eventueel gewenste nadere gegevens voor de beoordeling van de aanvraag, direct 
en naar waarheid zullen worden verstrekt aan de medewerkers die met de behandeling 
van de aanvraag zijn belast; 
hij/zij er tevens mee bekend te zijn dat de vergunning direct wordt ingetrokken indien 
hij/zij één of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
dan wel in het kader van de aanvraag onjuiste gegevens heeft verstrekt. Voorts kan de 
vergunning worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn 
gewijzigd dat deze niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de vergunning is 
verleend; 
alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt.

Datum 24-3-2020

Naam ondertekenaar B.A.H. Kok

Functie/hoedanigheid 
ondertekenaar gemachtigde

De melder accepteert hierbij dat

de aanvraag wordt ingediend door de persoon of bedrijf die als aanvrager (en daarmee 
legesplichtige) aangemerkt is of door de persoon die hiervoor gemachtigd is. 
de aanvraag hiermee definitief wordt ingediend. 
de aanvrager ermee bekend is dat voor het in behandeling nemen van deze aanvraag 
leges verschuldigd zijn. 
toestemming te geven voor het delen van de ingevulde informatie en het verder digitaal 
afhandelen van de procedure.
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