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Barendrecht, 8 april 2021
Aan het college van B&W
van de gemeente Bronckhorst
Geacht college,
Tot mij heeft zich gewend de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik ter
zake van het volgende. Naar ik begrijp overweegt u te komen tot realisatie en exploitatie van windturbines op
het grondgebied van uw gemeente.
U heeft een door u geregisseerd onderzoek (enquête) door He PON & Telos laten uitvoeren naar hoge
windturbines onder de inwoners. Zoals bij u reeds bekend zijn er zeer veel opmerkingen gekomen over de
suggestieve vraagstellingen in deze enquête. Mijn cliënte heeft veel tijd en moeite geïnvesteerd om kaders voor
hoge windturbines op te stellen en in te brengen in de uitkomsten van dit onderzoek. Wij concluderen dat het
onderzoeksbureau, ondanks een formele toezegging, deze inbreng niet integraal heeft overgenomen in het
eindrapport. Dat is een kwalijke zaak. Duidelijk is dat inwoners op zoek willen naar alternatieve invulling, anders
dan met hoge windturbines. De gemeente heeft eerder aangegeven die mogelijkheid niet te hebben onderzocht.
Ik wil u met klem vragen dit alsnog, samen met inwoners, te doen en te beoordelen welke alternatieven wel
mogelijk zijn.
Namens cliënte wijs ik u er verder op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg op 25 juni
2020 in de zaak Aalter en Nevele (ECLI:EU:2020:503) opnieuw en verstrekkender heeft uitgemaakt dat plannen
en programma's met aanzienlijke milieugevolgen op straffe van nietigheid vooraf planMER getoetst dienen te
worden. Dat betekent kortgezegd voor de situatie hier te lande dat het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling
vooraf die toetsing hadden moeten ondergaan. Dat is echter niet gebeurd. Dat betekent dat een rechtsgeldig
toetsingskader voor de realisatie en exploitatie van windturbines ontbreekt en derhalve het beoogde windpark
niet vergund noch gerealiseerd mag worden.
Ook de Raad van State heeft in deze uitspraak van het Hof inmiddels aanleiding gezien daarover expliciet
vragen te stellen aan partijen in lopende bodemprocedures. In het licht van de vaste en steeds verder
aangescherpte rechtspraak van het Europese Hof is aannemelijk dat de vaste rechtspraak van de Raad van
State op dit punt niet langer houdbaar is, want rechtstreeks in strijd met het Europese recht. Ik verwijs u
daarvoor gemakshalve naar de meest recente informatie op mijn website (www.vdladvocaten - nieuws: Regels
windturbines in strijd met Europees Recht (III).
De norm die uit de Strategische Milieubeoordelingsrichtlijn volgt is dat een plan of programma met aanzienlijke
milieugevolgen slechts dan mag worden vergund als vooraf met wetenschappelijke zekerheid is vastgesteld dat
de gezondheid van de mens en diens leefomgeving wordt beschermd of verbeterd. Dit ziet zowel op de
volksgezondheid als op de persoonlijke gezondheid van individuele omwonenden. Met mogelijke aantasting van
de gezondheid van omwonenden wordt bovendien inbreuk gemaakt op de grondrechten van cliënten.
Nu feit van algemene bekendheid is dat ten minste 9% van alle omwonenden ernstige hinder en overlast van
windturbines ervaart en mogelijk gezondheidsschade ondervindt, betekent dit dat vergunningverlening feitelijk al
niet reëel mogelijk is. Hinder en overlast toebrengen aan buren en omwonenden kwalificeert bovendien ook
https://crm.basenet.nl/servlets/objects/rela.archivedemail/print

1/2

8-4-2021

Print correspondentie

civielrechtelijk als onrechtmatig en is in strijd met het burenrecht (artikel 5:37 BW). Het verband tussen
windturbines en mogelijke gezondheidsschade is ook recent aangetoond in bijgaande recente Nederlandse
rapportage. Het (medisch en juridisch) voorzorgsbeginsel staat er dan ook aan in de weg dat deze turbines
daadwerkelijk worden opgericht en geëxploiteerd. Ook wijs ik u op bijgaand recent raadsadres van 104 medici.
Omwonenden hebben voorts niet kunnen vaststellen dat er een transparante procedure is c.q. wordt
opengesteld en gevolgd met behulp waarvan een gelijk speelveld is of wordt gecreëerd voor alle potentieel
belanghebbenden. Daarmee wordt ontoelaatbaar rechtstreeks in strijd gehandeld met Unierechtelijke en
nationale mededingingsnormen die in acht moeten worden genomen bij de eventuele verlening van schaarse
vergunningen als waarvan in dit geval sprake is. Ook dat is in strijd met het Unierecht.
Voorts wordt evenmin voldaan aan de eisen die volgen uit het Verdrag van Aarhus / Richtlijn 2011/92 E geschreven om bij te dragen aan de bescherming van het recht in een milieu te leven dat passend is voor
persoonlijke gezondheid en welzijn - omdat niet, althans niet volledig aan de in dat Verdrag en in die richtlijn
genoemde vereisten wordt voldaan, in het bijzonder niet aan artikel 7 daarvan (inspraak betreffende plannen,
programma's en beleid betrekking hebbende op het milieu).
Uit het voorgaande volgt dat indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden en eisen die dwingend en bindend
uit het Unierecht voortvloeien er niet tot vergunningverlening, realisatie en exploitatie van windturbines kan
worden overgegaan.
Voor zover nodig moet ik u ook reeds nu wijzen op mogelijke aansprakelijkheid voor het rechtens onjuist (doen)
besluiten en (laten) realiseren van windturbineparken. Het leek cliënte goed dit nu onder uw aandacht te
brengen zodat er voor zover nog mogelijk verder geen onomkeerbare stappen worden gezet, zoals bijvoorbeeld
het kappen van bomen voor de aanleg van bouwwegen, heien en storten van beton voor de funderingen en het
verstoren van natuur(waarden), dat laatste bijvoorbeeld door het reeds nu mogelijk (preventief) inzetten van
vogelschrikkanonnen om de vogelstand te decimeren.
Uw ontvangstbevestiging zie ik graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

P.A. de Lange
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