
 
Datum: 24 september 2019 

Aan: College van Burgemeester en wethouders  

Onderwerp: rectificatie aangaande de raadsbrief Gevolgen van de uitspraak over Programma Aanpak Stikstof 

Beste college van B&W 

In de raadsbrief Gevolgen van de uitspraak over Programma Aanpak Stikstof ontbreken naar onze mening belangrijke 

gegevens of is de situatie onduidelijk weergegeven. We vinden het belangrijk dat dit gecorrigeerd wordt zodat 

verwarring en onduidelijkheden voorkomen worden in een reeds ingewikkelde casus. Wij doen daarom bij deze een 

verzoek tot rectificatie van 2 tekstgedeelten uit de brief.  

Rectificatieverzoek 1: 

Oorspronkelijke tekst:  

Zijn er echter vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming 1998, die onherroepelijk zijn geworden 

(bijvoorbeeld omdat er geen beroep tegen is ingesteld), dan blijven deze in (principe in)stand. 

Rectificatie: 

Wanneer er vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming 1998 onherroepelijk zijn geworden (bijvoorbeeld 

omdat er geen beroep tegen is ingesteld), dan blijven deze in stand, tenzij er een verzoek tot intrekking wordt gedaan 

en dit verzoek wordt ingewilligd. 

Rectificatieverzoek 2: 

In uw brief geeft u een opsomming van de gevolgen van het besluit van de Raad van State over het PAS voor projecten 

in de gemeente Arnhem: 

- Onherroepelijke bestemmingsplannen 

- Lopende bestemmingsplanprocedures 

- Projecten in voorbereiding 

Rectificatie: 

Wij missen hierin het aspect van alle vergunningen die onder het PAS, en dus in strijd met het recht, zijn verleend. Op 

grond van art. 5.4, eerste lid onder c zou er namelijk ook gekeken moeten worden welke van deze vergunningen 

ingetrokken dienen te worden. In het kader van een goede besluitvorming dient dit ook in beeld gebracht te worden. 

Aangezien u de onherroepelijke bestemmingsplannen noemt, komt het bovendien op ons over als onvolledig om de 

vergunningen niet te noemen. 

Wij ontvangen graag van u een reactie met de gerectificeerde versie. Bij voorbaat dank. 

Vriendelijke groet 

Stichting Arnhems Peil 

www.arnhemspeil.nl 

+31 (0) 6 2888 3999 
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