
Rechter krijgt advies over TU Noord 
De Belangenvereniging en een reeks anderen hebben bij de hoogste bestuursrechter, de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (kortweg de Afdeling), beroep ingesteld tegen de 
goedkeuring van het bestemmingsplan TU Noord. Omdat in dit beroep veel technische en 
specialistische informatie wordt aangevoerd, heeft de Afdeling in mei van dit jaar advies gevraagd aan 
de onafhankelijke Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB), een zogeheten 
deskundigenbericht. De StAB controleert zoveel mogelijk de feiten die er toe doen en rapporteert 
daarover aan de Afdeling. In meer dan 95% van de gevallen volgt de Afdeling het advies van de StAB: 
een erg belangrijk advies dus. Een team van vier personen heeft het verslag opgesteld waarbij 
grondig gewerkt is. De StAB heeft met alle partijen (verweerder en appellanten) afzonderlijk 
gesproken, een omvangrijk dossier aangelegd en daarbij zo’n 400 uur werk verricht. Dit heeft 
geresulteerd in een rapport van 80 bladzijden met nog eens 245 bladzijden aan bijlagen dat als een 
dik pak papier op 16 oktober in de bus viel. De helft van het rapport is besteed aan het beroep dat de 
Belangenvereniging TU Noord samen met de Commissie Natuur en Milieu heeft ingesteld. Partijen 
worden in de gelegenheid gesteld op het verslag te reageren in de vorm van een zienswijze, die bij 
het verslag wordt gevoegd. Later dit jaar volgt een zitting bij de Afdeling waar partijen hun beroep en 
het verweer kunnen toelichten. Op grond van het deskundigenbericht en de rechtszitting vormt de 
Afdeling zich een oordeel in een uitspraak die in het eerste kwartaal van 2009 wordt verwacht. 
Veel argumenten (‘gronden’ in het beroep) van de Belangenvereniging e.a. zijn serieus genomen en 
worden geheel of gedeeltelijk onderschreven door de StAB. De juridische gevolgen hiervan worden 
pas zichtbaar in de uitspraak volgend jaar, maar de zitting geeft vaak al een goede indicatie van 
punten waar de Afdeling kritisch op is. Zoals bekend heeft de Belangenvereniging uitvoerig 
aangevoerd waarom een milieueffectrapportage had moeten worden uitgevoerd. De gemeente heeft 
hier pas een jaar nadat het bestemmingsplan was vastgesteld serieus naar gekeken, eigenlijk veel te 
laat dus. Ook schade aan de Botanische Tuin en het verdwijnen van groen en speelruimte zijn 
belangrijke punten in het beroep. De gevolgen van het plan voor lucht en geluid zijn naar de mening 
van de Belangenvereniging onderschat, vooral het luchtrapport bevatte nogal wat onjuistheden. Een 
aantal fouten is toegegeven en inmiddels heeft de gemeente het onderzoek overgedaan – met nog 
steeds een aantal tekortkomingen. Al met al is er goede reden om de uitkomst van de 
beroepsprocedure met vertrouwen tegemoet te zien. Leden kunnen het dikke rapport inzien na 
afspraak met het secretariaat. 


