Betreft: Beveractiviteiten Jufferswaard Renkum
Aan: Waterschap Vallei en Veluwe t.a.v. de heer E. Spikkert
Renkum, 12 november 2014
Geachte heer Spikkert,
In het door ons opgevraagde persbericht van Waterschap Vallei en Veluwe d.d. 31-10-2014
meldt u een en ander m.b.t. het aanpassen van de Heelsumse Beek. We concluderen, dat
met de werkzaamheden al is begonnen.
Een oplettende inwoner constateerde op 11 november beveractiviteiten in het betreffende
gebied. Op basis van een gemaakte foto (zie bijlage) lijkt die conclusie juist.
Het is ons niet bekend of u weet heeft van bedoelde beveractiviteiten. Bij deze vernemen
we graag
 of uw organisatie dit kan bevestigen;
 hoe u daarmee in de uitvoering omgaat of om zult gaan;
 of u bekend bent met de vermelding van de bever op de Rode Lijst.1
Conform de Nederlandse Flora- en faunawet wordt de bever volgens ons nog steeds als
wettelijk beschermd gezien.
Heeft u i.v.m. de aanwezigheid van de bever eventueel ontheffing gevraagd van de
verbodsbepalingen genoemd in artikel 11 van de Flora- en faunawet?
In afwachting, vriendelijke groet, namens de “Partij Renkumse Dorpen”,
John Bartels – fractievoorzitter / 0317-314957 / info@partijrenkumsedorpen.nl
Bijlagen: persbericht WVV, Foto Beveractiviteiten
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Rode lijsten zijn lijsten waarop per land de in hun voortbestaan bedreigde dier- en
plantensoorten staan. Op de Rode lijsten staan, naast de bedreigde soorten,
beschermingsmaatregelen om deze soorten weer in aantal te laten toenemen. Doordat
overheden en terreinbeherende organisaties bij hun beleid en beheer rekening houden met
de Rode lijsten, wordt gehoopt dat van de nu bedreigde planten en dieren er over tien jaar
een aantal niet meer bedreigd zal zijn en dus van de Rode lijst afgevoerd kan worden. De
bedreigde dier- en plantensoorten op de Rode lijsten zijn niet wettelijk beschermd, tenzij ze
ook in de Nederlandse Flora- en faunawet, die op 1 april 2002 in werking is getreden, zijn
opgenomen.

