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Van: Tegenwind Keppel en Eldrik [mailto:tegenwindkeppeleneldrik@gmail.com]
Verzonden: donderdag 1 juli 2021 13:15
Aan: DoetinchemPOBBestuur <bestuur@doetinchem.nl>; jeroenberends@outlook.com; bennie.ernst@cdadoetinchem.nl; paul.j.gerritsen@gmail.com;
vincentheuthorst@outlook.com; pgmh78@gmail.com; rob.veenes@outlook.com; ruudgaanderen@kpnmail.nl; stevenkroon69@gmail.com; mariannekock@hotmail.com;
E.Kocyigit@kpnmail.nl; govertjan.pontier@gmail.com; hansdales@me.com; fjoboerman@gmail.com; stanvanpul@concepts.nl; marmar42@live.nl;
pieter.herngreen@d66doetinchem.nl; mhebels@reflexweb.nl; eugenie.ketting@d66doetinchem.nl; jordy.mullink@d66doetinchem.nl; hansboerwinkel.sp@gmail.com;
marijkeSP@marijke77wehl.net; n.s.wartenberg@gmail.com; mh.heerenveen@gmail.com; suzarica@live.com; info@westerdiep.nl;
patrick.moors@gemeentebelangendoetinchem.nl; rosa.giesen@gemeentebelangendoetinchem.nl; m.e.dejong@icloud.com; h.moisedechateleux@kpnmail.nl;
ansputman@gmail.com; sipkehubers@gmail.com
CC: P. de Lange <plange@vdladvocaten.nl>
Onderwerp: Gevolgen uitspraak Raad van State 30 juni 2021

Geachte individuele collegeleden en raadsleden,
Gisteren is er uitspraak gedaan door de Raad van State over de zaak Nevele.

In ons eerder schrijven aan het college van B&W van de gemeente Doetinchem dd. 8 april 2021 bent u door onze jurist de heer De Lange reeds op de hoogte gesteld va
Lange heeft ook bovengenoemd proces bij de Raad van State gevoerd.
Hieronder ontvangt u het schrijven dat door hem naar aanleiding van de uitspraak beschikbaar is gesteld.
Wij vragen u hier goed kennis van te nemen.

Battenoord verlaten: uitspraak Afdeling over de gevolgen van de zaak Nevele voor Nederland
Op 30 juni 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan ‘Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020
deze rechtszaak over de vraag of het arrest van het Europese Hof van Justitie te Luxemburg in de Belgische zaak Nevele meebrengt dat voor onderdelen van het Neder
de Activiteitenregeling die gaan over windturbines een uitgebreid milieueffectrapport had moeten worden gemaakt of niet. Eerder publiceerden wij al over die rechtsv
Regels windturbines in strijd met Europees Recht (III) en Uitspraak Nevele-arrest en de gevolgen voor vergunningen van windturbines in Nederland.

De Raad van State heeft met de uitspraak de vaste jurisprudentie van Battenoord verlaten. Europees recht dwong en dwingt tot een voorafgaande milieubeoordeling vo
de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid die in Nederland gelden voor de bouw en het gebruik van windturbines moet op grond van het Europese re
milieubeoordeling gemaakt worden. Tot die tijd mogen deze algemene normen in het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling niet worden gebruikt voor windturbine
ook gevolgen voor vergelijkbare ruimtelijke besluiten voor windturbineparken in Nederland. De regering is nu aan zet om zo’n milieubeoordeling te maken.

De uitspraak betekent in beginsel niet dat er in de tussentijd geen nieuwe besluiten meer kunnen worden genomen over windturbineparken. Het bevoegd gezag kan in
normen stellen, als deze normen maar goed worden gemotiveerd voor het concrete bestemmingsplan. Hoe zonder een materieel toetsingskader dan te beoordelen is d
voldaan aan de bescherming of verbetering van de mens en diens leefomgeving is echter volstrekt onduidelijk. Er zal immers met name op grond van de Strategische M
vooraf met wetenschappelijke zekerheid moet worden vastgesteld dat geen verslechtering optreedt. Die bepalingen zijn voldoende nauwkeurig en onvoorwaardelijk. Z
toetsingskader is dat praktisch vrijwel niet mogelijk, met name niet nu in de praktijk de turbines steeds meer hinder en overlast bezorgen, ook omdat deze steeds hog
hebben en dichter in de buurt van de bebouwing en woningen komen te staan. Ook blijken er wel degelijk verbanden te bestanden tussen windturbines en mogelijke g
steeds meer over bekend en gepubliceerd. Het is intussen de planwetgever dus niet toegestaan om bestemmingsplannen vast te stellen waarvan realisatie zich niet ver
windturbinebepalingen. De uitvoerbaarheid van het plan is dan niet verzekerd.

De stelling dat windturbines per definitie duurzaam zijn en goed voor mens en milieu is met deze uitspraak volledig op losse schroeven komen te staan. Nederland blijk
en duidelijke Europese afspraken, verdragen, wetten, richtlijnen en regels gedurende zeer lange tijd niet en niet juist te hebben nageleefd. De effectieve rechtsbesch
lijf, goed en omgeving is daarmee lange tijd eigenlijk een wassen neus geweest. Deze uitspraak is een opmaat om aan die praktijk een einde te maken. Het stellen van
onderdeel acht de Afdeling niet noodzakelijk, nu het Nevele-arrest ter zake duidelijk is. Die duidelijkheid moeten er nu ook komen voor bestaande en overlastgevende

Bestaande parken kunnen met deze uitspraak in de hand om intrekking vragen van eerder verleende vergunningen. Een op het Europees recht gebaseerde modelbrief s

Het is nu de hoogste tijd om serieus werk te maken van echte innovatie, serieuze duurzaamheid en werkelijke burgerparticipatie, zoals ook onder andere het Verdrag
aan heeft bedoeld. Dus effectieve inspraak op het moment dat alle opties nog open staan, niet berekenen, geen jaargemiddelden, maar concreet meten, tijdig het vol
mee te praten en mee te beslissen. In het belang van ons land en van ons allemaal.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik
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