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Opnieuw teleurstelling over uitspraak voorzieningen rechter

De voorzieningenrechter heeft vanmiddag opnieuw een verzoek tot voorlopige 
voorziening van de Natuur- en Milieuorganisaties afgewezen. Zij eisen schorsing van de 
vorige week verleende wnb-vergunning. Het circuit mag van de rechter uitgaan van een 
recht op stikstofuitstoot, ondanks dat dit recht nergens in een vergunning genoemd staat
en ondanks dat er nooit feitelijk zoveel uitstoot is geweest. Een berekening van bureau 
Peutz die naar het oordeel van de eisers niet deugt, werd geaccepteerd als onderlegger 
voor dit alles.

Het belangrijkste punt op deze zitting was de vraag of de vorige week verleende wnb-
vergunning leidt tot meer of minder NOx in de natuurgebieden. Volgens de provincie tot 
minder omdat het circuit recht zou hebben op ruim 10000 kilo uitstoot en de nieuwe 
vergunning slechts 6134 kilo toestaat. Volgens Duinbehoud en MOB bestaat dit oude recht op
10000 kilo helemaal niet en is er dus sprake van het toestaan van een vergrote 
stikstofdepositie in de duinen.

De rechter heeft niets gedaan met het feit dat het feitelijk baangebruik altijd ver onder de nu 
toegestane waarde is gebleven. De stikstofuitstoot neemt wel degelijk toe door deze uitspraak.
Ook heeft zij niets gedaan met het feit dat de werkzaamheden die nu gaan beginnen de 
uitstoot in 2019 aanzienlijk hoger maken dan als er gewoon was doorgegaan met racen. Marc 
Jansen van Duinbehoud rekende dat helder voor.

Alle argumenten van Duinbehoud en stichting MOB over de ongeldigheid van het 
gehanteerde “bestaande recht” op stikstofuitstoot zijn door de rechter verworpen. Hoewel het 
aanleggen van een weg buiten het circuitterrein duidelijk geen voortzetting van de vergunde 
activiteiten is, mag de uitstoot hiervan worden gesaldeerd. Een “Passende Beoordeling” vindt 
de rechtbank niet nodig.

MOB argumenteerde dat deze geclaimde stikstofruimte van meer dan 10000 kilo op geen 
enkele vergunning gebaseerd is. De provincie gaf toe dat er nergens zo’n getal in de 
vergunningen voorkomt, maar stelt dat het kan worden afgeleid uit het feit dat er wel 365 
dagen per jaar geracet mag worden. De rechter is daarin meegegaan.

Bij de behandeling van het stikstofrapport van Peutz kwam een curieus feit kwam aan het 
licht. Het bleek dat bureau Peutz een miljoen raceauto’s in het Aerius model had gestopt om 
de gewenste uitkomst van 8584 kilo NOx te krijgen. Dat is natuurlijk een onzinnig aantal. 
Toen de rechter aan de vertegenwoordiger van bureau Peutz vroeg hoe dat zat was het 



antwoord dat het er eigenlijk 100000 moesten zijn, maar dat het model dan  naar hun mening 
een te lage uitstoot berekende. Dus hadden ze de invoer van het model aangepast aan de 
gewenste uitvoer. Dit is duidelijk gesjoemel met het model. Toch had de rechter daar geen 
moeite mee.

Er was bij deze zaak spoedeisend belang, omdat het circuit volgende week met de grote 
werkzaamheden begint. Er gebeuren dan onomkeerbare ingrepen die schade aan het N2000 
gebied gaan aanbrengen. 
Er volgen nu bodemprocedures. Ook lopen er een aantal bezwaarprocedures. De rechter 
maant de provincie om daar haast mee te maken. Sommige ervan wachten al vele maanden op
behandeling.
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