NIEUWSBRIEF mei 2020
Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik
Met deze Nieuwsbrief willen we onze leden en belangstellenden informeren over de laatste ontwikkelingen.

Zitting Raad van State op vrijdag 12 juni 2020
Op 12 juni a.s. vindt na herhaaldelijk uitstel de zitting van de Raad van State
plaats over ons beroepschrift tegen fase 2 van de N629. De zitting vindt plaats
in Den Haag om 10.30 uur. Vanwege het Coronavirus zal het echter geen gewone zitting worden. Normaal gesproken zouden we als Vereniging een oproep plaatsen om ter ondersteuning massaal mee te gaan naar Den Haag. Helaas zit dat er nu niet in.
In een brief van 15 mei jl. liet de Raad van State weten dat zij vanaf 11 mei
weer fysieke zittingen houdt. Het belang van de rechtspraak in een democratische rechtsstaat vonden ze te belangrijk om nog langer uitstel te dulden.
Echter vanwege de corona-maatregelen gebeurt dat onder speciale condities.
Er mogen slechts 2 personen per partij aanwezig zijn. Dat betekent dat er
vanuit de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik naast onze juridische
vertegenwoordiger, Jasper van Ginneken, nog slechts één persoon mee kan
(mag). Dat is onze voorzitter René Roovers. De zittingszalen zijn zo ingericht
dat aanwezigen 1,5 meter afstand kunnen houden en er is plexiglas geplaatst.
Publiek is dus niet welkom. De pers kan wel worden toegelaten. We zullen
daarom een persuitnodiging versturen aan lokale, regionale en provinciale
pers.
Optimistisch
Over hoe we er voor staan valt nog weinig te zeggen. Natuurlijk blijven onze
goede argumenten keihard overeind: er is een goed alternatief dat niet ten
koste gaat van de natuur, en het maatschappelijk nut is niet aangetoond als
we kijken naar de kosten en rijtijdwinst. We zijn dus optimistisch. En het is
duidelijk dat het belang van de natuur in verband met onze gezondheid meer
aandacht krijgt. De verwachting is dat dat helaas geen rol speelt in deze zaak.
De Raad van State beoordeelt de zaak aan de hand van de situatie waarop het
besluit is genomen, namelijk 28 september 2018.
Wel zal er getoetst moeten worden aan de nieuwe wetgeving rond de stikstofuitstoot, het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van
State heeft daarom de provincie opgedragen om een stikstof-berekening te
maken op basis van de nieuwe uitgangspunten. Het rapport hierover is 22
april jl. vanuit de provincie toegestuurd aan de Raad van State. Het is bekeken
door onze juridische vertegenwoordiger Jasper van Ginneken. Hij heeft flinke
kritiek op het rapport. Daarnaast hebben we over dit stikstof-rapport contact
met medeberoep-indiener de Milieuvereniging Oosterhout. Ook zij hebben
veel kritiek op de nieuwe berekeningen van de provincie.

In een brief aan de Raad van State
heeft Jasper van Ginneken dringend
verzocht om alle met de zaak samenhangende dossiers per omgaande toegestuurd te krijgen om
zich goed te kunnen voorbereiden.

Degenen die al onze argumenten nog
eens op een rij willen zien, kan terecht
op onze website waar ons beroepschrift staat.
We zullen jullie op de hoogte houden
van alle ontwikkelingen.

Nieuwe bedreiging voor de Duiventoren
Het bedrijf Bioplastics Rodenburg BV Oosterhout wil gaan uitbreiden naast
industrieterrein de Vijf Eiken. Ze hebben daartoe het oog laten vallen op het
open gebied bij de Duiventoren aan het kanaal naast de Plantagelaan. De gemeente Oosterhout wil onder leiding van wethouder Van der Helm (VVD)
meewerken aan deze uitbreiding en heeft een voorontwerp-bestemmingsplanprocedure opgestart. Als het bestemmingsplan wordt goedgekeurd wordt
de grond voor de eigenaar Rodenburg 14 miljoen euro meer waard.
De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik heeft in april j.l. in een reactie geprotesteerd tegen de uitbreiding. ‘We hebben niets tegen uitbreiding van
dit bedrijf dat bioplastic wil gaan produceren. Maar dat moet niet ten koste
gaan van de natuur’, zo vindt voorzitter René Roovers. Samen met de bestuursleden Jan Kosse en Ellie Oerlemans heeft hij op 19 mei jl. een gesprek
gehad met de directie van Rodenburg. We hebben onze zorgen op tafel gelegd
in een constructief gesprek. We zijn bang dat de fabriek (industrieklasse 4.2)
een aanslag zal zijn op het bos. Dat kan nooit goed gemaakt worden met een
strook compensatie-natuur. Verder zouden andere industriëlen aan de Dongense kant hetzelfde recht kunnen gaan claimen. Dan blijft er van onze groene
long helemaal niets over en gaat die definitief verloren, zo hebben we Rodenburg duidelijk gemaakt. Rodenburg heeft een rapport op laten stellen over de
mogelijkheden van een alternatieve locatie. Zij zijn bereid de uitkomst met de
Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik te bespreken.

Volksbos: natuur niet afbreken maar versterken!
De Vereniging is van mening dat de noodzaak om de natuur juist in deze tijd te
versterken alleen maar groter is, met natuur dicht bij huis. Gebruik dat open
gebied voor nieuwe natuur en bos: Waarom maken we daar geen volksbos? Wie
dit ook een goed idee vindt kan contact opnemen via onderstaande adres.
Voor alle informatie: http://www.spaardeduiventorenenhetblik.nl/Home/
Reacties of vragen: info@spaardeduiventorenenhetblik.nl

