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Betreft:Voorlopige Voorziening Besluit B&W Haaren van 2-7-2020 nr. 1269 tot vaststelling bestemmingsplan N65
Geachte Voorzieningenrechter,
Het college van B & W van de gemeente Haaren heeft vanaf 21-3-2020 een ontwerp bestemmingsplan N65 gepubliceerd. Tegen dit besluit heb ik op 28-4-2020 een zienswijze ingediend. Op 2-7-2020 heeft de gemeenteraad van de
gemeente Haaren het bestemmingsplan vastgesteld en tevens beslist op mijn zienswijzen. Tegen deze beslissing heb ik
beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een afschrift van het beroepschrift is
bijgevoegd en ik verzoek u dit als hier ingelast en herhaald te beschouwen.
Er zijn afdoende aanwijzingen dat het voornemen bestaat dat binnenkort, met gebruikmaking van het bovengenoemde
bestemmingsplan, zal worden overgegaan tot uitvoering van het plan. Voor de goede orde maken wij u er daarom op
attent dat er momenteel twee Aarhus procedures lopen op Europees niveau over het uitgangspunt van het voorliggende
bestemmingsplan N65 d.d. 2-7-2020 nr. 1269 dat er geen normoverschrijdingen luchtkwaliteit zouden zijn. Dat uitgangspunt is gebaseerd op het NSL dat echter de luchtkwaliteit toetst verder dan binnen de 10 meter van de wegrand
voorgeschreven door de EU Richtlijn Luchtkwaliteit Bijlage III onder C. Wanneer binnen 10 meter van de wegrand
getoetst zou worden is aangetoond dat er wel degelijk sprake is van normoverschrijding.

Daarnaast kunt u uit ons beroepschrift lezen dat wij voornemens zijn een Aarhus procedure te starten wegens het
ontbreken van een volledige MER-rapportage. Onze advocaten is advies gevraagd over de mogelijkheid om separaat
een Aarhusprocedure te starten over de continue weigeringen van de Raad van State als hoogste rechter om het
verplichte advies in te winnen bij Hof van Justitie EU zoals voorgeschreven door art. 267 VWEU. Voor zover U als
voorzieningenrechter optreed als hoogste rechter, geldt dezelfde verplichting.
Op grond van het bovenstaande verzoeken wij het voornoemde besluit van de Gemeente Haaren d.d. 2-7-2020, nr.
1269 te schorsen in afwachting van het moment waarop zowel het Hof van Justitie EU op onze klachten heeft beslist
alsmede de Raad van State een finaal besluit heeft genomen in deze. Tevens verzoek ik u de gemeente Haaren te
gelasten de door ons gemaakte proceskosten te vergoeden.
Hoogachtend,
Bestuur Comité N65OH
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