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UitspraakRaad van State opnieuw uitgesteld

Begin aktober 2018 ontttingen wij bericltt van de Rasd van State dat zij voor
het doen v&n een uitspraak in z«ke het gecoördineerde bestemmingsplan lYindpark
en zonneveld Koningspleij Noord, omgevingsvergunning en vergunning- en ontheffing
WeÍ natuurbescherming de termijn opnieuw mel í,es weken heeft verlengd
Tijdens de zitting op 20 juli 20 1 I gaf de staatsraad
al aan dat het ging omeen complexe procedure.
Door dituitstel'*,ordt de uitspraak rur inde tweede
helft van novernber verwacht.
Ondanks dat is op 6 november20l8 de procedure
voor een Waterwetvergunning gestart. Een
procedure die nodig is om te beoordeien ofer
windturbines gebouwd kunnen worden zo dicht bij
het dijklichaam van de Pleijroute. Een procedure die
gelijktijdig beoordeeld had moeten wordenmet het

Het wachten is nu op de uitspraak van de Raad van
State begin volgend j aar
Als de A1 5 niet doorgetrokken zou worden heeÍt dat
veel consequenties voor de wegen rondom Amhem.
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bestemmingsplan, omgevingsvergrmning en

vergrinning- an ontheffing Wet natuurbescherming
waarover de Raad van State binnenkort al een
uitspraak gaat doen!

Doortrekking A t5 in gevaar
Een uitspraak van het Europese Hofover de PAS

(Programmatische Aanpak Stikstofl brengt de
doortrekking van de A1 5 in gevaar. De PAS is een plan
waarin eenplafond voor de uitstootvan stikstof voor
landen in de EU is vastgelegd. Teveel stikstofis sleclÍ
voor de natuur
Nederland zit ver boven dat plafond. De uitstoot van
stikstofveroorzaakt door de boeren, verkeer en industrie,
moet omlaag. Nederland dacht dat o.a. te bereiken door
betere stallen te bouwen. Dat vindt de Europese rechter
nietreeel.
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StikstoJuitstoctf in N ederland
em ís s ier egistr at i e. nl

Nu al lopen die wegen vol. Op deA12 en de Pleiiroute
staan dagelijks files.
En wat hebben deze files voor invloed op de
stikstofuitstoot?

Heeftu l'ragen? I"aathet ons weten.
Dat kan via ageena@hetnet.nl
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