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Nieuwsbrief §Terkgroep AGA
Zittingbij Raad van State
Yrijdag 20 juli 2018 heeft de zitting bij de Raad von State plaatsgevonden over
het bestemmingsplan Windpark en zonneveld Koningspleij Noord en het besluit
vergunning / ontheffing Wet natuurbescherming.
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In een circavieruur durende zittingwerdende gemeente

Europese Hofvan Justitie over het ProgrammaAanpak

Amhem, provincie Gelderland en de vijfappellanten

Stikstof (PAS). Gebleken is dat er meer onderzoek
nodig is naar de uitstoot van stikstof op de natuur omdat
er meer verkeer op de omliggende wegen van het
nieuwe stukje snelweg komt met meer stikstof als
gevolg. Hettraject van deAl5 loopt door de
Geldersche Poort, een Europees beschermd

(gemeente Westervoort, drie bewonersgroepen en de

Vogelwerkgroep) door drie staatsraden bevraagd over nut,
noodzaak en vooral de mogelijkheid om vier windturbines
en een zonneveld op Koningspleij Noord te bouwen, een
locatie op korte afstand omringd door drie woonwijken in
de directe nabijheid van een Natura 2000 gebied.

natuurgebied.

V/at heeft dit plan voor consequenties? Waaromzouden er
persé windturbines op deze unieke locatie

omringddoor

woonwijken moeten komen? Er bestaan zoveel andere,
minder overlast gevende mogelijkheden om een bijdrage te
leveren aan de energietarsitie.
En wordt met de manier waarop deze zogenoemde

coördinatieprocedure werd gevoerd voldaan aan wet en
regelgeving? Dehele coördinatieprocedure is immers nog
nietafgerond!
Ofis wet en regelgeving ondergeschikt aan

De Raad van State doet begin 20

energietznsitie?

De werkzaamheden zullen daarom pas van start gaan in

V/ij rekenen op een wijs oordeel van de Raad van State.
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t hierover uitspraak.

De openstelling van het project is nu voorzien in 2022Vertragi ng doortrekking A15
In een brief
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2024

201 8 aan de voorzitter van de

Tweede Kamer schrij ft minister Van Nieuwenhuizen van

Infrastructuur enWaterstaat, over vertraging in de

doortrekking van deAl5. De vertraging is ontstaan
omdat de Raad van State w:agen heeft gesteld aan het

Heeft u vragen? Laathetons weten.
Dat kan via ageena@hetret.nl

ofviawww.ageenanl

