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BUITENRING Nieuw handhavingsverzoek

‘Provincie
pleegt
obstructie’
door onze verslaggever
BRUNSSUM – Tegenstanders van
de Buitenring hebben het openbaar ministerie wederom verzocht de archeologische opgravingen bij Brunssum en Amstenrade stil te laten leggen. Zij verwijten de provincie dat die met
een list een helder besluit van de
Raad van State omzeilt.

Actiegroep Buitenring Nee en het
Brunssumse raadslid Ger Luit
(PAK) wijzen erop dat de Raad van
State in april alle uitvoeringswerkzaamheden voor het Provinciaal Inpassingsplan heeft geschorst, ondanks een verzoek van de landsadvocaat om voorbereidend werk te
mogen blijven doen.
Actievoerder Jos Wevers heeft
gisteren een herhaald verzoek tot
handhaving gericht aan het openbaar ministerie. „De provincie
pleegt obstructie. Burgers staan
machteloos als er niet wordt gehandhaafd. Als je formeel in beroep gaat, ben je zo een half jaar
verder voor er een uitspraak ligt.”
De provincie werpt bij monde
van een woordvoerder tegen dat er
niets illegaals gebeurt. „Die archeologische opgravingen vinden plaats
onder de vigerende bestemmingsplannen van de gemeenten.”
In Brunssum werd het onder-

zoek in eerste instantie als een ‘privaatrechtelijk verzoek’ van de provincie opgevat. Aan de gemeente
is, als eigenaar van drie percelen, gevraagd toestemming te verlenen
voor het betreden ten behoeve van
archeologisch onderzoek. Raadslid
Ger Luit vindt die uitleg te mager.
Luit wil weten of dan ten minste
de gemeentelijke Erfgoedverordening wordt nageleefd.
De afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State verkeert zelf
in de veronderstelling dat álle voorbereidende werkzaamheden inmiddels daadwerkelijk zijn stilgelegd,
leert een zeer recente uitspraak in
een vergelijkbare zaak.
Ger Luit vraagt het gemeentebestuur waarom het burgers die tegen de Buitenring in beroep gingen, bruuskeert. Voor hem is de
zaak helder. „Ook als er een juridische U-bocht is gevonden, is dit
niet in de haak. Een overheid die
van burgers verlangt dat die rechtelijke uitspraken respecteren, zou
dat ook zelf moeten doen. Anders
is het met haar geloofwaardigheid
gedaan.”
Wethouder Eric Geurts wil dat
de provincie duidelijk maakt waarom zij in deze zaak het ‘bevoegd gezag’ vertegenwoordigt en gemachtigd is, zegt een woordvoerster.
„Daar gaan we nog steeds van uit.
Maar het moet worden bevestigd.”

