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Verzoek tot voorlopige voorziening tegen wijzigingsbesluit d.d. 17-11-2021
met zaaknummer 2020-202066 besluit Gedeputeerde Staten van Limburg
verlenging kapvenster Sterrebos
2021-023365
21 december 2021

Wijzigingsbesluit d.d. 17-11-2021 met zaaknummer 2020-202066.
Onder meer de verlening kapvenster tot en met 31 december 2025.

Hoogedelachtbaar college,
Middels dit schrijven verzoekt Stichting Ecologisch Vleermuis
Onderzoek Nederland (hierna SEVON), gevestigd te Goorweg 8, 7596
MS te Rossum (OV) de Raad van State een voorlopige voorziening in te
stellen op het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg onder
nummer 2021-023365. Op 2 december jl. heeft SEVON al beroep
ingesteld op dit besluit.
Bij uw uitspraak van 14 oktober 2O21, ECLI:NL:RVS:2021:2303
schorste de Raad van State het besluit van 1 juni danwel 10 juni jl.
met nummer 2020-202066 waarbij ontheffing werd verleend voor het
kappen van het Sterrenbos en daarmee vernielen van verblijfplaatsen
en voortplantingsplaatsen van beschermde vleermuizen in het
Sterrebos. Deze ontheffing gaf ondermeer toestemmming tot en met
31 december 2021 om tot kappen van het Sterrebos over te gaan. Dat
besluit is geschorst middels uw uitspraak.
Om het hypothetische maar ook mogelijk aanwezige geval te
ondervangen dat de door u uitgesproken voorlopige voorziening om
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wat voor reden dan ook wordt ingetrokken, schaadt dit het belang van
SEVON doordat het bos dan gekapt is voordat de zaak inhoudelijk
behandeld is op zitting d.d. 13 januari 2022 alsmede het verzoek tot
schorsing van deze voorlopige voorziening ingediend door ENVIR
Advocaten namens Provincie Limburg en VDL/NEDCAR.
Bij wijzigingsbesluit van 17-11-2021 met zaaknummer 2020-202066 is
ontheffing verleend voor het kappen van het Sterrenbos in de
verlengde periode tot en met 31 december 2025. Dat wijzigingsbesluit
gaat hierbij (bijlage). Als op basis van dit wijzigingsbesluit ondanks de
getroffen voorlopige voorziening het Sterrenbos zou worden gekapt,
schaadt dat de belangen van SEVON zeer ernstig en onomkeerbaar.
Om deze reden verzoekt SEVON de Raad van State om ook dit
wijzigingsbesluit zo spoedig mogelijk en op dezelfde gronden te
schorsen. Een zitting hierover is wat SEVON betreft niet nodig.
Dezelfde argumenten die tot schorsing van het eerdere besluit hebben
geleid, gelden ook voor de schorsing van dit wijzigingsverzoek.
SEVON verzoekt de Raad van State het wijzigingsbesluit te schorsen
tot zes weken na de uitspraak in voorlopige voorziening, met
veroordeling van de provincie in de kosten van de procedure
Met vriendelijke groet,
Stichting Ecologisch Vleermuis Onderzoek Nederland

R. Janssen
Voorzitter SEVON/ Vleermuisspecialist

Bijlage: Wijzigingsbesluit d.d. 17-11-2021 met zaaknummer 2020202066. Onder meer de verlening kapvenster tot en met 31 december
2025.
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