
Verzoek tot voorlopige voorziening 
 
 
Aan: 
Voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA Den Haag 
 
 
Nieuwstadt, 21 juli 2021 
 
Betreft: verzoek tot voorlopige voorziening betreffende het door Gedeputeerde Staten van Limburg 
genomen besluit ten aanzien van de Wet natuurbescherming (ontheffing hoofdstuk 3, Soorten) en het 
besluit Wabo voor de activiteiten ‘vellen van houtopstanden en handelingen met gevolgen voor 
beschermde monumenten’, respectievelijk zaaknummers 2020-202066 en 2020-207666. 
 
Edelachtbare heer/vrouwe, 
 
Op 10 juni 2021 verleende Gedeputeerde Staten van Limburg een ontheffing van de verbodsbepalingen als 
bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, tweede lid en vierde lid, artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a en onderdeel 
b en artikel 3.34, eerste lid, Wet natuurbescherming (zaaknummer 2020-202066) aan VDL Nedcar voor de 
voorgenomen uitbreiding van VDL Nedcar, gelegen aan de Dr. Hub van Doorneweg 1 te Born. Tevens 
verleende Gedeputeerde Staten van Limburg op 10 juni 2021 een ontheffing aan VDL Nedcar voor de 
activiteiten ‘vellen van houtopstanden en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’, 
zaaknummer 2020-207666. 
 
Tegen beide besluiten heeft Stichting De Groene Sporenwolf op 21 juli 2021 beroep ingesteld bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een afschrift van het beroepschrift is bijgevoegd en ik verzoek u 
deze als hier ingelast en herhaald te beschouwen.   
 
De eigenaar VDL Nedcar beschikt nu over een rechtsgeldige omgevingsvergunning voor het kappen van 
bomen in het Sterrebos, vellen van houtopstanden en bomen langs wegen en lanen in de directe nabijheid 
van VDL Nedcar en er zijn aanwijzingen dat vóór een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State aangaande het beroep zal worden overgegaan tot het kappen van bomen in het Sterrebos, 
vellen van houtopstand en bomen langs wegen en lanen in de directe nabijheid van VDL Nedcar, namelijk 
vanaf 8 november 2021. 
 
Gezien de tijd die de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nodig zal hebben om tot een 
uitspraak te komen met betrekking tot het beroep, vreest Stichting De Groene Sporenwolf dat er tegen die 
tijd (vanaf 8 november 2021) nog geen uitspraak is en derhalve al begonnen mag en zal worden met het 
kappen van bomen in het Sterrebos, vellen van houtopstanden en bomen langs wegen en lanen in de 
directe nabijheid van VDL Nedcar. Dit kan prematuur zijn en leidt tot onomkeerbare schade: het kappen van 
een boom is niet terug te draaien. Als de bomen eenmaal zijn gekapt, is ons beroep (deels) zinloos 
geworden als pas daarna een uitspraak zou volgen. 
 



Op grond van het bovenstaande verzoekt Stichting De Groene Sporenwolf om een voorlopige 
voorziening  te treffen in afwachting tot op onze beroepschriften van 16 februari 2021 én 21 juli 2021 is 
beslist. 
 
Tevens verzoekt Stichting De Groene Sporenwolf u het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Limburg te gelasten de door de stichting gemaakte proceskosten te vergoeden. 
 
 
Nieuwstadt, 21 juli 2021 
 
 
Hoogachtend, 
 
 

       

E.P.H.M. Masthoff, voorzitter    M.J.M. Wetemans, penningmeester 
 
Bijlage: 
- beroepschrift 
 

Correspondentieadres: 

Stichting De Groene Sporenwolf 

p/a Haverterstraat 5 

6118CC 

Nieuwstadt 
 


