
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buggenum, 26 januari 2018 

 

Aan bewoners  ............................................................................................. 

  

betreft zitting op 24 januari 2018 bij Raad van State in Den Haag inzake het beroep tegen de 

mestvergunning op het Zevenellenterrein in Buggenum. 

 

U hebt destijds de Dorpsraad Buggenum gemachtigd uw belang te behartigen in de 

procesgang. Deze informatie is een vervolg op de mededeling van 1 december 2017 met de 

stand van zaken toen. 

De Raad van State heeft eind december 2017 laten weten dat in de zitting van 24 januari 

uitsluitend de vraag wordt behandeld of er sprake van is of appellanten een belang in de zaak 

hebben.  

In overleg met het advocatenkantoor BoelsZanders is daarop een nota opgesteld om de 

belanghebbendheid aan te tonen. 

Tijdens de mondelinge behandeling op 24 januari is ruim de tijd gekregen om de standpunten 

van partijen (gemeente, initiatiefnemer/vergunninghouder en bezwaarmakers) te bespreken en 

toe te lichten. Bij het bepalen van belanghebbendheid spelen elementen als afstand tot, zicht 

op, ruimtelijke uitstraling en milieugevolgen door de fabriek een rol. 

 

De Raad van State probeert over 6 weken een uitspaak te doen; de termijn kan worden 

verlengd. 

De volgende uitspraken zijn mogelijk: 

1) De Raad van State oordeelt dat het hoger beroep ongegrond is en oordeelt dat alle 

appellanten niet als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt.  

In dat geval volgt de Raad van State het oordeel van de rechtbank Limburg en eindigt de 

bestuursrechtelijke procedure. De vergunning is in dat geval dan onherroepelijk. 

2) De tweede mogelijkheid is dat de Raad van State oordeelt dat het hoger beroep gegrond is 

en dat één of meerdere appellanten wel als belanghebbenden bij het besluit van 9 september 

2014 kunnen worden aangemerkt. In dat geval eindigt de procedure nog niet. De 

beroepsgronden moeten dan nog inhoudelijk beoordeeld worden (dat was door de rechtbank 

nl niet gedaan). De Raad van State zal in dit geval in haar uitspraak aangeven: 

a) of de zaak terug wordt verwezen naar de rechtbank voor de inhoudelijke behandeling;  

b) of dat de inhoudelijke behandeling door de Raad van State zelf zal worden gedaan. In dat 

geval zal tzt nog een vervolgzitting zijn in Den Haag. 

  

Wat de uitspraak van de Raad van State wordt is lastig te voorspellen.  
Wordt vervolgd dus.  Met vriendelijke groet. 

 

Harrie Sleutels, door Dorpsraad Buggenum gemachtigd als woordvoerder in deze. 

 

 

 


