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a ruim twintig gerechtelijke
procedures rond de toekom-
stige fietsbrug over de Vlij,
denkt de gemeente Dor-

drecht het Ei van Columbus te heb-
ben gevonden om Stichting Het

Wantij buitenspel te zetten. Deze
milieuvoorvechtersclub weet al drie
jaar de komst van de brug te vertra-
gen. Zii denlit dat die de natuur en
het leefmilieu zal aantasten in het
Wantijpark, hetWantij en deVlij.

Op grond van recente uitspraken
van de Raad van State in andere
kwesties kan de stichting vanaf nu

niet meer optreden als belangheb-
bende bij de brug, stelde gemeente-
jurist mr. Johan Hol gisteren voor
de Dordtse rechtbank. Daar stond
opnieuw de brug ter discussie.

In oktober deed het hoogste be-
stuursrechtscollege vier afzonderlij-
ke uitspraken waaruit blijkt dat een
rechtspersoorr (zoals een stichting)
alleen belangirebbende kan zijn, als
hij ook werkzaamheden verricht
die losstaan van het procederen.

Volgens de gemeente Dordrecht
doet de Stichting Het Wantij niets
anders en is zij zelfs opgericht om te

procederen. Hol liet daarna een op-
somming volgen van 22 rechtsza-
ken die de stichting sinds de oprich-
ting in 2005 voerde tegen de brug en
ook nog vier procedures tegen ande-
re Dordtse projecten.

Secretaris Cor Goosen voerde aan
dat zijn stichting veel meer doet, zo-
als milieuonderzoek, bewonersmo-
bilisatie en strijden voor een be-
schermde status van hetWantij.

Hol betoogt dat al dit werk direct
samenhangt met het procederen.

ffieW,i* I t rto*n b niet genoq'

ven voor de verstoring van het leef-
klimaat van onder meer de rivier-
rombout, de bever, de noordse woel-
muis en vleermuizen.

De gemeente Dordrecht bepleitte
gisteren dat Stichting Het Wantij -
ondanks eerdere door haar gewon-
nen rechtszaken over ditzelfde on-
derwerp, tot aan de Raad van State
toe - nu helemaal niets meer te zeg-
gen of te willen heeft.

Dit zou het gevolg zijn van een
koerswijziging va"n de Raad van Sta-
te. Dit rechtscollege accepteert niet
langer dat een rechtspersoon proce-
deert tegen een project, zonder een
direct belang daarbij te hebben in
de vorm van'feitelijke werkzaamhe-
den'. Volgens Hol heeft Het Wantij
alleen een doelstelling en geen feite-

lijke werkzaamheden, behalve pro-
cederen. Het Wantij bestrijdt dit.

In eerdere zaken, aangespannen
door HetWantij, is de onWankelijk-
heid nooit aan de orde gesteld, ook
niet door de gemeente. Hol: ,,Dit is
voortschrijdend inzicht bij de Raad
van State en daardoor ook bij ons.
Kennelijk zag de Raad dat het be-
roepsrecht op deze manier veelvul-
dig wordt misbruikt. Nu er actuele
jurisprudentie is, beroepen wij ons
daarop. In elke afzonderlijke proce-
dure moet de onWankelijkheid op-
nieuw worden vErstgesteld."

De rechtbank doet op zijn woegst
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van de
fietsbrug
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uitspraak op 24 december. Zelfs als
de rechtbank Stichting Het Wantij
nu wél ontvankelijk acht, zal Dor-
drecht dejurisprudentie in de toe-
komst waarschijnlijk vaker in stel-
ling brengen, denkt Hol.

AIs het nieuwe bouwplan voor de
brugin deloopvan 2009 in procedu-
re komt, ligt het voor de hand dat
Dordrecht bezwaren van de stich-
ting niet meer in behandeling
neemt. De bouw van de brug moest
een jaar geleden worden gestaakt
omdat Dordrecht procedurele fou-
ten had gemaakt die door Het Wan-
tij waren aangekaart.

Dordrecht'Alleen interesse
in een gebied is niet genoeg:
DORDRECHT
,,Interesse in een bepaald gebied
maaktje nog niettot eenbelangheb-
bende partij," zei jurist mr. Johan
Hol van de gemeente Dordrecht gis-
teren voor de rechtbank. ,Áls dat zo
w€N, zou het beroePsrecht altijd
voor iedereen openstaan."

Hij wil daarom dat de Dordtse
rechtbank de Stichting Het Wantij
niet-ontvankelijk verklaart in haar
twee beroepen die gisteren dienden.

De stichting verzet zich tegen de
voorgenomen fietsbrug over de Vtij.
De beroepen zijn ditmaal niet ge;
richttegen de gemeente, maartegen
de minister van Landbouw, Natuur-
beheer en Voedselkwaliteit.

De stichting betoogt dat de minis-
ter geen ontheffinghadmogen afge-
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