Nieuwsbrief april 2019

Beste belanghebbende/belangstellende
Inleiding:
Zoals u wellicht is opgevallen was het de afgelopen maanden redelijk rustig rondom de werkgroep
MegaMestVergisterGroenloNEE. Er was ook weinig concreets te melden omdat we in afwachting zijn
van de zitting bij de bestuursrechter waarin de bezwaren tegen het verlenen van de definitieve
vergunning worden behandeld. Wel hebben wij u via artikelen in de lokale pers op de hoogte
gehouden van ontwikkelingen en achtergronden rondom de dubieuze (megamestvergisters)
projectontwikkelaar RMS.

Verloop van de procedure:
Stap 1:
De inspraakprocedure (zienswijzen indienen inclusief de reacties daarop) is vorig jaar afgerond.
Stap 2:
De vergunning is door de Provincie op 2 november 2018 verleend. Vervolgens zijn de
verweerschriften binnen de wettelijke termijn ingediend bij de rechtbank in Arnhem. We zijn nu in
afwachting van de zitting van de bestuursrechter, waarvan inmiddels bekend is dat die op 22 mei zal
plaatsvinden in Arnhem.
Stap 3:
Afhankelijk van de uitspraak van de rechter op 22 mei zullen wij overwegen in hoger beroep te gaan
bij de Raad van State. Mocht de uitspraak in ons voordeel uitvallen dan is onze verwachting dat de
tegenpartij deze stap ook gaat zetten.
In deze procedure werken wij als MegaMestVergisterGroenloNEE nauw samen met de Stichting
Leefbaar Gelderland en MOB (MOBilisation for the Environment). We worden inhoudelijk
bijgestaan door drs. ing. Johan Vollenbroek namens MOB. Hij is zeer deskundig en heeft al vele
successen op dit terrein geboekt. Het vertrouwen in hem is groot en wij zijn ervan overtuigd dat we,
ook gezien de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, sterk staan.
Uitnodiging:
De zitting van de bestuursrechter in Arnhem is dus vastgesteld op woensdag 22 mei in de
voormiddag. Deze zitting zal plaatsvinden in het gerechtsgebouw aan de Walburgstraat 2-4, 6811 CD
Arnhem. Op dit moment is het exacte tijdstip en de naam van de zittingszaal nog niet bekend. Zodra
die informatie beschikbaar is zullen wij die op onze sociale media platforms plaatsen.
Vanzelfsprekend zullen wij met een delegatie aanwezig zijn, maar andere belangstellenden en
belanghebbenden zijn natuurlijk van harte welkom. U kunt zich op onderstaand e-mail adres
aanmelden indien u van onze carpoolservice gebruik wilt maken.
Wij blijven rekenen op uw ondersteuning en betrokkenheid!

Met vriendelijke groet,
Werkgroep MegaMestVergisterGroenloNEE
mailadres: STMMVGN@gmail.com voor meer info zie http://www.megavergister.nl
Voor vrijwillige donaties kunt u uw gift overmaken op de Regio Bank,
IBAN nr: NL 49RBRB0956149200 t.n.v. Stichting LBG onder vermelding van: mmvgn

