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Statengriffie

Van: Nico Broekema 

Verzonden: maandag 28 september 2020 12:14

Onderwerp: RES in strijd met EU richtlijnen - oproep tot behoorlijk bestuur

Bijlagen: arrest 25 juni 2020 MER.pdf; HFD_20200910_0_010_001.pdf; 

6e25ba67-2a0a-431c-959d-f98bf507dc0e.pdf; 2020-09-12 uitspraak Europese 

Hof.docx; 200914 Ottens vervolg uitspraak van het Europese Hof betreffende 

windparken deel 2.pdf; info.vcf; P E R S B E R I C H T 23092020.pdf

28/9/2020 

Oproep/open brief aan alle staten- en raadsleden en bestuurders in Nederland. 

Bestuurders zijn aangesteld om de wet uit te voeren, niet om ervan weg te kijken in de energietransitie 

Het Democratisch Energie Initiatief (DEI) roept in het belang van onze democratie alle raadsleden en statenleden  in 

Nederland op alle besluitvorming in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) serieus en nauwgezet te 

toetsen aan de EU milieurichtlijnen. Het gaat niet alleen om wind- en zonneparken waar de wet - de richtlijnen van 

de EU - niet uitgevoerd worden. 

De Nederlandse bestuurders hebben categorisch nagelaten de SMB richtlijn vd EU inzake voorafgaand onderzoek - 

dus vooraf aan het aktiviteitenbesluit en andere primaire besluitvorming  -  en volwaardige burgerparticipatie 

vooraf aan de besluitvorming uit te voeren. 

Nu er een EU arrest dd 25/6/2020 is dat zich hierover helder uitspreekt komt ook de rol van de gemeenteraden, 

burgemeesters en de colleges in beeld om dat te herstellen. Idem dito de provinciale staten, CdK’s en colleges van 

GS. 

EU richtlijnen behoren tot de EU wetgeving. 

En staan met de EU oprichtingsverdragen aan de top van onze wetgeving. 

Alle bestuurders in Nederland dienen die uit te voeren. Helaas doen de bestuurders van gemeenten dat in navolging 

van het rijk en provincie niet. 

Zij informeren ook niet de raden over de Europese rechtsontwikkelingen en het dwingendrechtelijke werking van EU 

richtlijnen. 
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Uit de recente uitspraak van het Europesehof van 25 juni 2020 blijkt dat zon en windparken onder 

de Europese richtlijnen vallen.  

Het gaat hierbij om de plan-MER richtlijn 2001/42/EU en 2018/1999/EU en 2018/2001/EU.   

Deze recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU, ons hoogste rechtscollege van de EU, 

handelt over het dwingendrechtelijke karakter van de SMB  Richtlijn 2001/42/EU waarin ook het VN 

Verdrag van Aarhus is geïncorporeerd. De EU richtlijnen dienen door de gemeenten uitgevoerd te 

worden, ook indien het rijk of provincie dit verwaarlozen.  

De SMB Richtlijn 2091/42/EU schrijft voor dat plannen met vergaande milieu- en 

gezondheidsgevolgen onderworpen moeten worden aan een milieutoetsing.   

Tot nu heeft de Raad van State het ontbreken van een dergelijk zwaar onderzoek goed gevonden. 

Maar deze lijn is op grond van het recente EU-arrest niet vol te houden. 

Door de recente  uitspraak van het Europese Hof, het hoogste rechtscollege in de EU, komt de 

jurisprudentie van de Raad van State in een ander daglicht te staan. 

Van deze rechtsontwikkeling mogen bestuurders niet wegkijken. 

 

De raad en de staten staan volgens de Grondwet en de Gemeentewet/Provinciewet aan het hoofd van de gemeente 

en provincie.  

Vanuit die positie kunnen zij de voorgenomen besluitvorming over de RES aanhouden wegens strijd met het 

Europees recht. En kunnen zij de door de colleges aangedragen voorstellen niet agenderen voor besluitvorming, 

danwel het met een negatief besluit afvoeren. 

 

De burgemeesters en CdK‘s hebben een extra verantwoordelijkheid. 

De burgemeester komt op grond van  Gemeentewet en Europees Verdrag een bijzondere verantwoordelijkheid toe 

dat besluitvormingsprocessen juridisch in orde zijn. En dat er behoorlijk wordt bestuurd. En dat (170 lid 1 onder c 

Gemeentewet) de burgerparticipatie kwaliteit heeft. 

De burgemeester heeft in dezen ook een taak en plicht het EU beginsel van Unietrouw in praktijk te brengen. Maar 

dat geldt ook voor de twee andere bestuursorganen van de gemeente, raad en college. 

De burgemeester mag zich echter niet verschuilen achter een collegebesluit of raadsmeerderheid. 

Hetzelfde geldt voor de CdK op grond van de Provinciewet. 

 

Burgemeesters en Commissarissen komt op grond van de wet een bijzondere rol en verantwoordelijkheid toe te 

waken over een juiste rechtstoepassing en deze te bevorderen. Zij zijn gebonden aan het EU beginsel van 

Unietrouw. 

 

Zij verzaken in dezen hun rechtsplicht als het gaat om het SMB richtlijn van de EU. Zij hebben toegelaten dat  niet 

het strenge milieuonderzoek heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de besluitvorming over bv windenergie- en 

zonneparken. 

 

Het Verdrag betreffende de Europese Unie is hier helder over. 

 

Over Unietrouw volgt uit het arrest vh EU Hof van 25/6 dat gelet op het in artikel 4, lid 3, van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde beginsel van de loyale samenwerking (zie 
het arrest EU arrest van 25 juni 2020, paragraaf 83) het college en de burgemeester (CdK)  - als 
in deze de bevoegde nationale autoriteit - verplicht is om alle noodzakelijke maatregelen te 
treffen om het verzuim van een milieubeoordeling voorafgaand aan het vaststellen van het 
Activiteitenbesluit te herstellen. Dit houdt concreet in: 
1. dat de onderdelen van het Inpassingsplan die verwijzen naar, dan wel gebaseerd zijn op, het 

Activiteitenbesluit, in het bijzonder als ze betrekking hebben op geluid, slagschaduw en externe 
veiligheid, niet rechtsgeldig zijn en derhalve buiten toepassing moeten blijven, en 
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2. dat het college voor wat betreft diezelfde onderdelen, in het bijzonder als ze betrekking hebben 
op geluid, slagschaduw en externe veiligheid, pas nieuwe vergunningen kan verlenen,  indien 
deze zijn gebaseerd op een Activiteitenbesluit dat anders dan het huidige Besluit, wel in 
overeenstemming met de SMB-richtlijn is vastgesteld.. 

 
Bovenstaande wetsuitleg van onze hoogste rechter, het EU Hof van Justitie, kunnen de Nederlandse bestuurders 

niet langer naast zich neerleggen.  

 

Het Democratisch Energie Initiatief roept alle raads- en statenleden op om in het belang van onze democratische 

rechtsstaat ‘hun’ bestuurders erop aan te spreken dat te doen waarvoor ze aangesteld zijn: de wet uit te voeren. 

 

Wij roepen de bestuurders op zich te herbezinnen op hun rol in de energietransitie. 

 

Een verstandig bestuurder die behoorlijk wil besturen gaat de juridische aspecten eerst grondig in beeld  brengen, 

alvorens op de huidige leest van besluitvorming door te gaan. Bij twijfel niet inhalen maar besluitvorming 

aanhouden. Zowel afzonderlijke besluitvorming over windturbineparken en zonneweiden, als over de RES.  

 

Begin oktober dient  een Kort Geding  in Drenthe bij de Rechtbank in Assen aangespannen door Platform Storm 

waar  Jan Nieboer het boegbeeld van is. Gericht tegen het windturbinepark De Monden in de Veenkoloniën van 

Drenthe, die in strijd met de EU richtlijnen besloten is. 

 

Wie als een blind paard doorgaat met onwettige besluitvorming en geen oog heeft voor de Europese 

rechtsontwikkeling  ‘ is van het padje af’, zeggen ze in Drenthe. Ergo: Deze bestuurders gaan in tegen de 

democratische rechtstaat.  

   

 

Nico Broekema, voorzitter Democratisch Energie Initiatief 

Tel:0614577742 

============================== 

Tot zover de oproep 

Ik stuur enige bijlagen mee: 

============================== 

Bijlagen: arrest EU Hof en achtergrondartikelen 

 

 

 

 
Barendrecht, 9 september 2020 
 
  

Persconferentie donderdag 10 september 2020 over de strijdigheid van de besluitvorming en bouw van 
windmolenpark De Monden en de windmolenparken Pottendijk, N34 en Zwartenbergerweg in Emmen met de 
EU-wetgeving. 

Aanvang: 19.00 uur 
Inloop: 18.30 uur 

Locatie: de grote zaal van 
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Café Restaurant Hofsteenge Grolloo 
Hoofdstraat 11 
9444 PA Grolloo 

T 0592 501226 
E info@hofsteengegrolloo.nl 

  

Uitspraak EHRM 25 juni 2020 

Het Hof van Justitie van de EU heeft op 25/6/2020 een uitspraak gedaan over de toepassing van SMB richtlijn 
2001/42/EU. Het Europees Hof bevestigt dat windmolenparken naar Europees recht vallen onder de SMB 
richtlijn 2001/42/EU waarin ook de VN Verdragen van Aarhus en Espoo zijn geïncorporeerd. 

Het arrest van 25 juni 2020 bevestigt tevens dat de Klimaatrichtlijnen 2018/1999/EU en 2018/2001/EU waarin 
de Parijse Klimaatakkoorden zijn verwerkt dwingend vastleggen dat alle voorafgaande milieurichtlijnen van de 
EU in acht genomen moeten worden. 

Het EU Hof zegt dat windmolenparken, waarover in strijd met deze richtlijnen besluiten zijn genomen en ook die 
aangelegd worden, onwettig zijn in België. 

Het Unierecht geldt voor alle lidstaten. Ook voor Nederland. 

Besluitvorming in Nederland in strijd met EU recht 

De besluitvorming met betrekking tot het windturbinepark De Monden is in strijd met de EU richtlijnen. 
Dat geldt ook voor de 3 windturbineparken in Emmen. 

Platform Storm en het Democratisch Energie Initiatief eisen stopzetting van de aanleg en bouw van dit 
windmolenpark. En in Emmen eisen het Democratisch Energie Initiatief (DEI), de Erkende Overleg Partners 
(EOP) en een aantal belanghebbenden dat de besluitvorming van de nog niet begonnen bouw en aanleg van de 
3 windturbineparken in Emmen over moet worden gedaan overeenkomstig de EU richtlijnen. Omdat ook daar 
de MER-plicht van de SMB richtlijn is geschonden. 

Hoe dit juridisch in elkaar steekt? Daarover gaat de persconferentie met Mr Peter A. de Lange van Vos & De 
Lange Advocaten aanstaande donderdag. 

De casuïstiek van De Monden en Emmen  staat in Nederland niet op zich. Het juridisch initiatief voor De 
Monden en Emmen is van waarde voor het hele land en de EU. Het is te zien als een landelijk voorbeeld en 
proefproces. 

Het Financieel Dagblad en Dagblad van het Noorden zullen morgen ook een artikel aan deze problematiek 
wijden.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Peter A. de Lange 
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De informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de 
geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet 
toegestaan. Vos & De Lange staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige 
ontvangst daarvan. 

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally priviliged. It is intended solely for the use of the individual or entity to 
whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, 
copying, distributionor taking any action in reliance to the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Vos & de Lange 
is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this e-mail nor for the delay in its receipt. 

 

 

 

 

 

Brabants Dagblad 21/9 
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Den Bosch  

 

Delfzijl  

 

. 

https://www.onafh

ankelijkpapendrech

t.nl/2020/09/14/ge

volgen-arrest-

europees-hof-voor-

regionale-energie-

strategie/ 

 

Papendrecht 

--  

Deze e-mail is 

gecontroleerd op 

virussen door AVG. 

http://www.avg.co
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ARREST VAN HET HOF (Grote kamer)

25 juni 2020 (*)

„Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2001/42/EG – Milieueffectbeoordeling – Stedenbouwkundige
vergunning voor de bouw en exploitatie van windturbines – Artikel 2, onder a) – Begrip ‚plannen en
programma’s’ – Voorwaarden voor de verlening van de vergunning die zijn neergelegd in een besluit
en een omzendbrief – Artikel 3, lid 2, onder a) – Nationale handelingen die een kader vormen voor de
toekenning van toekomstige vergunningen voor projecten – Ontbreken van een milieubeoordeling –

Handhaving van de gevolgen van nationale handelingen en van de op basis daarvan verleende
vergunningen wanneer is gebleken dat die handelingen onverenigbaar zijn met het Unierecht –

Voorwaarden”

In zaak C‑24/19,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door
de Raad voor Vergunningsbetwistingen (België) bij beslissing van 4 december 2018, ingekomen bij het
Hof op 15 januari 2019, in de procedure

A e.a.

tegen

Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling
Oost-Vlaanderen,

in tegenwoordigheid van:

Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen VZW,

wijst

HET HOF (Grote kamer),

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, president, R. Silva de Lapuerta, vicepresident, A. Prechal,
M. Vilaras, E. Regan en I. Jarukaitis, kamerpresidenten, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay
Larsen, C. Toader (rapporteur), F. Biltgen, A. Kumin, N. Jääskinen en N. Wahl, rechters,

advocaat-generaal: M. Campos Sánchez-Bordona,

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 9 december 2019,

gelet op de opmerkingen van:

–        A e.a., vertegenwoordigd door T. Swerts, W.‑J. Ingels en L. Nijs, advocaten,

–        Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen VZW, vertegenwoordigd door T. Malfait en
V. McClelland, advocaten,

–        de Belgische regering, vertegenwoordigd door C. Pochet, M. Jacobs en P. Cottin als
gemachtigden, bijgestaan door J. Vanpraet, advocaat,



–        de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door M. Bulterman, M. Gijzen en M. Noort als
gemachtigden,

–        de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door Z. Lavery als gemachtigde,
bijgestaan door R. Warren, QC, en D. Blundell, barrister,

–        de Europese Commissie, vertegenwoordigd door E. Manhaeve en M. Noll-Ehlers als
gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 3 maart 2020,

het navolgende

Arrest

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 2, onder a), en artikel 3,
lid 2, onder a), van richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s
(PB 2001, L 197, blz. 30).

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen A e.a. en de Gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen
(België), betreffende de beslissing van deze laatste om een elektriciteitsproducent en ‑leverancier een
stedenbouwkundige vergunning te verlenen voor de bouw en exploitatie van vijf windturbines op een
site in de woonomgeving van A e.a.

 Toepasselijke bepalingen

 Internationaal recht

3        Het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, ondertekend te Espoo
(Finland) op 26 februari 1991 (hierna: „Verdrag van Espoo”), is in naam van de Europese
Gemeenschap goedgekeurd op 24 juni 1997 en in werking getreden op 10 september van hetzelfde jaar.

4        Artikel 2, lid 7, van het Verdrag van Espoo luidt:

„Milieueffectrapportage als voorgeschreven door dit verdrag vindt ten minste plaats op projectniveau.
Voor zover relevant trachten de partijen de beginselen van milieueffectrapportage eveneens toe te
passen op beleidsvoornemens, plannen en programma’s.”

 Unierecht

5        Overweging 4 van richtlijn 2001/42 luidt:

„De milieueffectbeoordeling is een belangrijk instrument voor de integratie van milieuoverwegingen in
de voorbereiding en goedkeuring van bepaalde plannen en programma’s die in de lidstaten aanzienlijke
milieueffecten kunnen hebben, omdat zij garandeert dat reeds tijdens de voorbereiding en vóór de
vaststelling van die plannen en programma’s met de effecten van de uitvoering daarvan rekening wordt
gehouden.”

6        Artikel 1  van deze richtlijn heeft als opschrift „Doel” en bepaalt:

„Deze richtlijn heeft ten doel te voorzien in een hoog milieubeschermingsniveau en bij te dragen tot de
integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en vaststelling van plannen en programma’s,
met het oog op de bevordering van duurzame ontwikkeling, door ervoor te zorgen dat bepaalde
plannen en programma’s die aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben overeenkomstig deze
richtlijn aan een milieubeoordeling worden onderworpen.”



7        Artikel 2 van deze richtlijn luidt als volgt:

„In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a)      ‚plannen en programma’s’: plannen en programma’s, met inbegrip van die welke door de
Gemeenschap worden medegefinancierd, alsook de wijzigingen ervan:

–        die door een instantie op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden opgesteld en/of
vastgesteld of die door een instantie worden opgesteld om middels een
wetgevingsprocedure door het parlement of de regering te worden vastgesteld en

–        die door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn voorgeschreven;

b)      ‚milieubeoordeling’: het opstellen van een milieurapport, het raadplegen, het rekening houden
met het milieurapport en de resultaten van de raadpleging bij de besluitvorming, alsmede het
verstrekken van informatie over het besluit, overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 9;

[...]”

8        Artikel 3 van deze richtlijn, met als opschrift „Werkingssfeer”, luidt:

„1.      Een milieubeoordeling wordt uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 9, voor de in
de leden 2, 3 en 4 bedoelde plannen en programma’s die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben.

2.      Onverminderd lid 3, wordt een milieubeoordeling gemaakt van alle plannen en programma’s:

a)      die voorbereid worden met betrekking tot landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie,
vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of
grondgebruik en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor
de in bijlagen I en II bij richtlijn 85/337/EEG [van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB 1985, L 175,
blz. 40)] genoemde projecten, [...]

[...]”

9        Richtlijn 85/337 is ingetrokken en vervangen bij richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en
particuliere projecten (PB 2012, L 26, blz. 1).

10      Bijlage II, punt 3, onder i), bij richtlijn 2011/92 vermeldt „installaties voor de winning van
windenergie voor de energieproductie (windturbineparken)”.

 Belgisch recht

 Vlarem II

11      Het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen
inzake milieuhygiëne (Belgisch Staatsblad, 31 juli 1995, blz. 20526), in de op het hoofdgeding
toepasselijke versie (hierna: „Vlarem II”), is vastgesteld ter uitvoering van onder meer de decreten van
de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Belgisch
Staatsblad, 17 september 1985, blz. 13304) en van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid (Belgisch Staatsblad, 3 juni 1995, blz. 15971). Vlarem II bevat algemene en sectorale
milieuvoorwaarden inzake de hinder en risico’s die bepaalde installaties en activiteiten kunnen
veroorzaken, alsook inzake het herstel van eventuele milieuschade die door de exploitatie ervan wordt
veroorzaakt.

12      Artikel 99 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 december 2011 tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning en van [Vlarem II], wat betreft de actualisatie van voormelde
besluiten aan de evolutie van de techniek (Belgisch Staatsblad, 21 maart 2012, blz. 16474), heeft in



Vlarem II afdeling 5.20.6 ingevoegd, die betrekking heeft op installaties voor elektriciteitsopwekking
door middel van windenergie.

13      Deze afdeling, met als opschrift „Installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van
windenergie”, bevat met name bepalingen over de slagschaduw van de wieken (beperking van de door
deze schaduw veroorzaakte lichtbebakening), de veiligheid van de windturbines (aanwezigheid van
bepaalde systemen van detectie en automatische stilstand) en het geluid (uitvoering van
geluidsmetingen).

14      Wat slagschaduw betreft, bepaalt artikel 5.20.6.2.1 van Vlarem II:

„Als een slagschaduwgevoelig object zich bevindt binnen de contour van vier uur verwachte
slagschaduw per jaar van de windturbine, wordt de windturbine uitgerust met een automatische
stilstand module.”

15      Volgens artikel 5.20.6.2.2 van Vlarem II moet de exploitant per windturbine een logboek bijhouden en
daarin bepaalde gegevens opnemen over de slagschaduw, en minstens de eerste twee exploitatiejaren
een controlerapport opstellen.

16      Artikel 5.20.6.2.3 van Vlarem II luidt:

„Voor relevante slagschaduwgevoelige objecten in industriegebied, met uitzondering van woningen,
geldt een maximum van dertig uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum van dertig
minuten effectieve slagschaduw per dag.

Voor relevante slagschaduwgevoelige objecten in alle andere gebieden, en voor woningen in
industriegebied, geldt een maximum van acht uur effectieve slagschaduw per jaar, met een maximum
van dertig minuten effectieve slagschaduw per dag.”

17      Op het gebied van veiligheid bepaalt artikel 5.20.6.3.1 van Vlarem II dat alle windturbines worden
geconstrueerd volgens de veiligheidsaspecten van de norm IEC61400 of daaraan gelijkwaardig en
worden voorzien van de nodige certificaten. Volgens artikel 5.20.6.3.2 zijn alle windturbines voorzien
van met name een ijsdetectiesysteem, een bliksembeveiligingssysteem, een redundant remsysteem en
een onlinecontrolesysteem dat onregelmatigheden detecteert en doorgeeft aan de controle-eenheid van
de turbine.

18      Wat geluid betreft, voorziet artikel 5.20.6.4.2 van Vlarem II in maximumwaarden voor geluid in de
openlucht nabij woningen:

„Het specifieke geluid in openlucht wordt, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, in de
nabijheid van de dichtstbijzijnde vreemde woning of het dichtstbijzijnde woongebied, per
beoordelingsperiode beperkt tot de richtwaarde vermeld in bijlage 5.20.6.1 of tot het
achtergrondgeluid, vermeld in bijlage 4B, punt F14, 3, van titel I van dit besluit: Lsp ≤ MAX
(richtwaarde, LA 95).

Als men gebruik wil maken van het achtergrondgeluid om een hogere norm te bekomen, geldt dat de
afstand van de windturbines tot de woningen, meer dan driemaal de rotordiameter moet bedragen.”

19      De bijlage bij subafdeling 5.20.6.1 bij Vlarem II bevat de volgende vermeldingen:

„Gebiedsbestemming bij vergunning
Richtwaarde voor het
specifiek geluid in open lucht
in dB(A)

overdag ’s avonds ’s nachts



1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfrecreatie 44 39 39

2a° Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd woongebieden
of delen van woongebieden, gelegen op minder dan 500 m van
industriegebieden

50 45 45

2b° Woongebieden of delen van woongebieden op minder dan
500 m gelegen van industriegebieden 48 43 43

3a° Gebieden of delen van gebieden, uitgezonderd woongebieden
of delen van woongebieden, op minder dan 500 m gelegen van
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van
ontginningsgebieden, tijdens de ontginning

48 43 43

3b° Woongebieden of delen van woongebieden op minder dan
500 m gelegen van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en
kleine en middelgrote ondernemingen, van
dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden, tijdens de
ontginning

44 39 39

4° Woongebieden 44 39 39

5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en
ontginningsgebieden tijdens de ontginning

60 55 55

5bis° Agrarische gebieden 48 43 43

6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor
verblijfsrecreatie 48 43 43

7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire
domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden
worden vastgelegd

44 39 39

8° Bufferzones 55 50 50

9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen
van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens de
ontginning

48 43 43

10° Agrarische gebieden 48 43 43”

 Omzendbrief van 2006

20      Omzendbrief EME/2006/01‑RO/2006/02 van 12 mei 2006, „Afwegingskader en randvoorwaarden
voor de inplanting van windturbines” (Belgisch Staatsblad, 24 oktober 2006, blz. 56705), in de op het



hoofdgeding toepasselijke versie (hierna: „omzendbrief van 2006”), is, zoals in punt 3 ervan wordt
aangegeven, de geactualiseerde versie van een omzendbrief van 17 juli 2000.

21      De omzendbrief van 2006 bevat volgens punt 3.1 ervan een aantal elementen waarmee rekening moet
worden gehouden bij de keuze van de locatie van een windturbine. In de punten 3.1.1 tot en met 3.1.14
worden verschillende beschouwingen gemaakt in verband met bundeling, grondgebruik, wonen,
landbouw, bedrijventerreinen, zeehavengebieden, sport en recreatie, landschap, geluidsimpact,
slagschaduw en lichtreflecties, veiligheid, natuur, milieueffectrapportage en luchtvaart.

22      In het bijzonder luidt punt 3.1.9 van deze omzendbrief, „Geluidsimpact”, als volgt:

„De mate waarin hinder door windturbines kan optreden, is afhankelijk van verschillende factoren
zoals de bronsterkte van de turbines, de opstellingsvorm, de ashoogte en het aantal windturbines. Ook
de aard van de ondergrond (water, land), de afstand tot de omwonenden en het niveau van het
achtergrondgeluid spelen een rol. Globaal genomen neemt het achtergrondgeluid bij het toenemen van
de wind meer toe dan de bronsterkte van de turbine.

Volgens artikel 5.20, § 2 van titel II van [Vlarem II] zijn geen geluidsnormen van toepassing. In de
milieuvergunning kunnen echter wel geluidsemissiegrenswaarden worden opgelegd in functie van de
omgevingssituatie. De nodige maatregelen aan de bron moeten worden genomen volgens de huidige
stand van de techniek. Om het specifiek geluid van de windturbines in te schatten mogen de
internationaal erkende softwareprogramma’s worden gebruikt. De bepaling van het achtergrondgeluid
moet worden uitgevoerd door een milieudeskundige, erkend in de discipline geluid en trillingen.

Wanneer de dichtstbijzijnde vreemde woning of het dichtstbijzijnde woongebied zich bevinden op een
afstand van meer dan 250 m van de windturbinemast, mag ervan uitgegaan worden dat de hinder
veroorzaakt door de windturbine/het windturbinepark tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden.

Wanneer die afstand kleiner dan of gelijk aan 250 m is, moet de hiernavolgende benadering gehanteerd
worden.

Het specifieke geluid wordt bepaald in de nabijheid van de dichtstbijzijnde vreemde woning of het
dichtstbijzijnde woongebied. Voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van een windturbine of
windturbinepark op een bepaalde locatie dient het specifiek geluid in afwijking van bijlage 2.2.1 van
titel II van [Vlarem II] te worden getoetst aan de volgende milieukwaliteitsnormen voor geluid in open
lucht:

Richtwaarden in dB(A) in open lucht

Gebied Milieukwaliteitsnormen in db(a)
in open lucht

Overdag ’s Avonds ’s Nachts

1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 49 44 39

2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen
van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

54 49 49

3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen
van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en
middelgrote ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of
van ontginningsgebieden, tijdens de ontginning

54 49 44



4° Woongebieden 49 44 39

5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en
ontginningsgebieden tijdens de ontginning

64 59 59

6° Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor
verblijfsrecreatie 54 49 44

Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones, militaire
domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden
worden vastgesteld

49 44 39

8° Bufferzones 59 54 54

9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen
van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens de
ontginning

59 54 49

De bepaling van het specifiek geluid dient te gebeuren bij een windsnelheid van 8 m/s, en volgens de
meest ongunstige windrichting, d.w.z. als de geluidsimpact van de windturbine(s) op het te
beschouwen punt maximaal is.

Indien het specifieke geluid voldoet aan bovenstaande milieukwaliteitsnormen of indien het specifieke
geluid in de nabijheid van de dichtstbijzijnde vreemde woning of het dichtstbijzijnde woongebied
5 dB(A) lager is dan het achtergrondgeluid, mag ervan uitgegaan worden dat de hinder veroorzaakt
door de windturbine/het windturbinepark tot een aanvaardbaar niveau beperkt kan worden.”

23      Punt 3.1.10 van de omzendbrief van 2006 heeft als opschrift „Slagschaduw – lichtreflecties” en luidt:

„Draaiende wieken van windturbines kunnen hinder veroorzaken door lichtreflecties en slagschaduw,
zowel voor omwonenden als mensen die in de omgeving werken, evenals voor de tuinbouw (serres).

Slagschaduwcontouren kunnen berekend worden met behulp van de internationaal gangbare
softwareprogramma’s ter zake. Bij de beoordeling van de slagschaduwhinder wordt een maximum van
30 uur effectieve slagschaduw per jaar binnen in de bewoonde woning aanvaardbaar geacht. Indien het
slagschaduweffect hoger ligt, dient onderzocht te worden in hoeverre remediërende maatregelen
kunnen worden genomen (bijvoorbeeld aangepaste zonnewering, coating op ramen, ...). [...]

De eventuele effecten moeten beschreven worden in de lokalisatienota.”

24      Wat de locatiekeuze betreft, wordt in de omzendbrief van 2006 tevens het principe van planmatige
aanpak besproken (punt 3.2.1), bedoeld om de vanuit ruimtelijk, milieu‑ en windtechnisch oogpunt
optimale locaties af te bakenen, en wordt er een overzicht gegeven van de gebieden die in aanmerking
komen voor de bouw van windturbines (punt 3.2.2). Tot slot wordt er een overzicht gegeven van de rol
van de windwerkgroep (punt 4).

 Hoofdgeding en prejudiciële vragen

25      Op 30 november 2016 heeft de Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement
Ruimte Vlaanderen – afdeling Oost-Vlaanderen, na een procedure die in 2011 was gestart, aan de nv



Electrabel een stedenbouwkundige vergunning (hierna: „vergunning van 30 november 2016”) verleend
voor de bouw en exploitatie van vijf windturbines in de Belgische gemeenten Aalter en Nevele (hierna:
„windturbineparkproject”). Aan die vergunning waren voorwaarden verbonden; zo moest met name
worden voldaan aan bepaalde voorwaarden van afdeling 5.20.6 van Vlarem II en de omzendbrief
van 2006 (hierna samen: „het besluit en de omzendbrief van 2006”).

26      A e.a. hebben zich, in hun hoedanigheid van buurtbewoners van de site waar het
windturbineparkproject zou worden gerealiseerd, tot de verwijzende rechter – de Raad voor
Vergunningsbetwistingen (België) – gewend met het verzoek om de vergunning van 30 november 2016
nietig te verklaren. Zij voeren daarbij aan dat het besluit en de omzendbrief van 2006, op basis
waarvan de vergunning is verleend, artikel 2, onder a), en artikel 3, lid 2, onder a), van richtlijn
2001/42 schenden omdat er voor deze nationale handelingen geen milieubeoordeling is verricht, in
strijd met wat wordt voorgeschreven door de bepalingen van deze richtlijn zoals het Hof die met name
in zijn arrest van 27 oktober 2016, D’Oultremont e.a. (C‑290/15, EU:C:2016:816), heeft uitgelegd.
Volgens A e.a. volgt uit dat arrest dat een nationale regelgevingshandeling die verschillende bepalingen
betreffende de installatie van windturbines bevat, die bij de verlening van administratieve
vergunningen voor de bouw en exploitatie van dergelijke installaties moeten worden nageleefd, onder
het begrip „plannen en programma’s” in de zin van die richtlijn valt en derhalve moet worden
onderworpen aan een milieubeoordeling.

27      De Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling
Oost-Vlaanderen, meent van zijn kant in wezen dat het besluit en de omzendbrief van 2006 niet onder
het begrip „plannen en programma’s” in de zin van richtlijn 2001/42 vallen, aangezien deze
handelingen een onvoldoende compleet kader vormen om te worden beschouwd als een samenhangend
stelsel voor projecten voor de bouw van windturbines.

28      Gelet op de preciseringen die worden gegeven in het arrest van 27 oktober 2016, D’Oultremont e.a.
(C‑290/15, EU:C:2016:816), is de verwijzende rechter niet zeker of er voor het besluit en de
omzendbrief van 2006 een milieubeoordeling had moeten worden gemaakt. Hij vraagt zich dan ook af
of deze handelingen alsook de vergunning van 30 november 2016, die op basis daarvan is afgegeven,
verenigbaar zijn met richtlijn 2001/42.

29      Verder verzoekt die rechter het Hof om zijn vaste rechtspraak te heroverwegen die werd gevestigd met
het arrest van 22 maart 2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C‑567/10, EU:C:2012:159), en
sindsdien is bekrachtigd in de arresten van 7 juni 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C‑671/16,
EU:C:2018:403), 7 juni 2018, Thybaut e.a. (C‑160/17, EU:C:2018:401), 8 mei 2019, „Verdi Ambiente
e Società (VAS) – Aps Onlus” e.a. (C‑305/18, EU:C:2019:384), 12 juni 2019, CFE (C‑43/18,
EU:C:2019:483), en 12 juni 2019, Terre wallonne (C‑321/18, EU:C:2019:484). Volgens die
rechtspraak moet de woordgroep „die door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn
voorgeschreven” in artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/42 aldus worden uitgelegd dat plannen en
programma’s waarvan de vaststelling is „geregeld” in nationale wettelijke of bestuursrechtelijke
bepalingen, „voorgeschreven” zijn in de zin en voor de toepassing van die bepaling en bijgevolg onder
de daarin bepaalde voorwaarden zijn onderworpen aan een milieubeoordeling.

30      De verwijzende rechter meent evenwel – en verwijst daarvoor naar de punten 18 en 19 van de
conclusie van advocaat-generaal Kokott in de zaak Inter-Environnement Bruxelles e.a. (C‑567/10,
EU:C:2011:755) – dat het Hof de voorkeur zou moeten geven aan een uitlegging die dichter aanleunt
bij de bedoeling van de Uniewetgever en waarbij de draagwijdte van artikel 2, onder a), van richtlijn
2001/42 wordt beperkt tot handelingen die krachtens wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen
verplicht moeten worden vastgesteld.

31      In die omstandigheden heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de behandeling van de zaak
geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1)      Brengen artikel 2, onder a), en artikel 3, tweede lid, onder a) van richtlijn [2001/42] met zich
mee dat artikel 99 van het besluit van de Vlaamse regering [...] tot wijziging van het besluit van
de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende de milieuvergunning en van [Vlarem II], wat betreft de actualisatie van voormelde



besluiten aan de evolutie van de techniek, die afdeling 5.20.6 betreffende de installaties voor het
opwekken van elektriciteit door middel van windenergie invoert in Vlarem II, en de
[omzendbrief van 2006], die allebei verschillende bepalingen voor de installatie van windmolens
bevatten, waaronder maatregelen inzake veiligheid, en naargelang van de planologische zones
gedefinieerde slagschaduw, alsook geluidsnormen, moeten worden gekwalificeerd als [‚plannen
en programma’s’] in de zin van de [bepalingen van deze richtlijn]?

2)      Indien blijkt dat een milieubeoordeling moest worden doorgevoerd voor de vaststelling van [het
besluit en de omzendbrief van 2006], kan de [Raad voor Vergunningsbetwistingen] de
rechtsgevolgen van de onwettige aard van [het besluit en de omzendbrief van 2006] in de tijd
moduleren? Hiertoe dienen een aantal subvragen worden gesteld:

a)      Kan een beleidsinstrument zoals de [omzendbrief van 2006], waarvan de bevoegdheid tot
opmaak omvat zit in de beoordelingsruimte en beleidsvrijheid van de desbetreffende
overheid, waardoor er geen sprake is van een eigenlijk aangeven van de bevoegde overheid
om het ‚plan of programma’ op te stellen, en waarvoor ook niet is voorzien in een formele
opmaakprocedure, beschouwd worden als een ‚plan of programma’ in de zin van artikel 2,
onder a), [van richtlijn 2001/42]?

b)      Is het voldoende dat een beleidsinstrument of algemene regel, zoals [het besluit en de
omzendbrief van 2006], gedeeltelijk voorziet in een inperking van de appreciatiemarge van
een vergunningverlenende overheid, om beschouwd te kunnen worden als een ‚plan of
programma’ in de zin van artikel 2, onder a), [van richtlijn 2001/42], zelfs indien [dit
besluit en deze omzendbrief] niet dienen als vereiste, als noodzakelijke voorwaarde om een
vergunning te verlenen of niet de bedoeling hebben om een kader voor toekomstige
vergunningverlening te vormen, niettegenstaande de Europese wetgever heeft aangegeven
dat deze finaliteit een element van de definitie van ‚plannen en programma’s’ vormt?

c)      Kan een beleidsinstrument, waarvan de opmaak is ingegeven door de rechtszekerheid en
dus een volledig vrije beslissing uitmaakt, zoals de [omzendbrief van 2006] gedefinieerd
worden als een ‚plan of programma’ in de zin van artikel 2, onder a), [van richtlijn
2001/42] en gaat een dergelijke interpretatie niet in tegen de rechtspraak van het [Hof] dat
een teleologische uitlegging van een richtlijn niet fundamenteel mag afwijken van de
duidelijk tot uitdrukking gebrachte wil van de wetgever van de Unie?

d)      Kan afdeling 5.20.6 van Vlarem II, waar de erin vervatte regels niet verplicht dienden te
worden opgesteld, worden gedefinieerd als een ‚plan of programma’ in de zin van artikel 2,
onder a), [van richtlijn 2001/42] en gaat een dergelijke interpretatie niet in tegen de
rechtspraak van het [Hof] dat een teleologische uitlegging van een richtlijn niet
fundamenteel mag afwijken van de duidelijk tot uitdrukking gebrachte wil van de wetgever
van de Unie?

e)      Kunnen een beleidsinstrument en een normatief regeringsbesluit zoals [het besluit en de
omzendbrief van 2006], die een beperkte indicatieve waarde kennen, of minstens geen
kader vaststellen waaraan enig recht tot het uitvoeren van een project kan afgeleid worden
en waaruit geen recht op een kader, een mate waarbinnen projecten mogen worden
toegestaan afgeleid kan worden, beschouwd worden als een ‚plan of programma’ ‚die het
kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen [voor de in bijlagen I en
II bij richtlijn 85/337 genoemde projecten]’ in de zin van artikel 2, onder a), en artikel 3,
tweede lid[, onder a),] [van richtlijn 2001/42] en gaat een dergelijke interpretatie niet in
tegen de rechtspraak van het Hof dat een teleologische uitlegging van een richtlijn niet
fundamenteel mag afwijken van de duidelijk tot uitdrukking gebrachte wil van de wetgever
van de Unie?

f)      Kan een beleidsinstrument zoals [de omzendbrief van 2006] dat een louter indicatieve
waarde heeft, en/of een normatief regeringsbesluit zoals afdeling 5.20.6 van Vlarem II dat
louter minimumgrenzen vaststelt voor vergunningverlening en daarnaast een volledig
autonome werking als algemene regel kent,



–        die beide slechts een beperkt aantal criteria en modaliteiten omvatten,

–        en die geen van beide voor ook maar een enkel criterium of modaliteit
alleenbepalend zijn en waarvan aldus kan beargumenteerd worden dat op basis van
objectieve gegevens kan uitgesloten worden dat ze significante milieugevolgen
kunnen hebben,

beschouwd worden als een ‚plan of programma’ in een samenlezing van artikel 2, onder a),
en artikel 3, eerste en tweede lid, [van richtlijn 2001/42] en of ze aldus beschouwd kunnen
worden als handelingen die, door vaststelling van op de betrokken sector toepasselijke
regels en controleprocedures, een heel pakket criteria en modaliteiten vaststellen voor de
goedkeuring en de uitvoering van één of meerdere projecten die aanzienlijke gevolgen voor
het milieu kunnen hebben?

g)      Kan een rechterlijke instantie, indien het antwoord op [de tweede vraag, onder f)] negatief
is, dit zelf vaststellen, nadat het besluit of de pseudo-wetgeving (zoals [het besluit en de
omzendbrief van 2006]) werd vastgesteld?

h)      Kan een rechterlijke instantie, indien die alleen indirect bevoegd is via een exceptie,
waarvan het resultaat inter partes geldt en indien uit het antwoord op de prejudiciële vragen
blijkt dat [het besluit en de omzendbrief van 2006] onwettig zijn, besluiten de gevolgen van
het onwettig besluit en/of de onwettige omzendbrief te handhaven indien de onwettige
instrumenten bijdragen aan een doel van milieubescherming, zoals dat ook nagestreefd
wordt door een richtlijn in de zin van artikel 288 VWEU en voldaan is aan de vereisten die
het Unierecht (zoals bepaald in het arrest [van 28 juli 2016, Association France Nature
Environnement (C‑379/15, EU:C:2016:603)]) aan dergelijke handhaving stelt?

i)      Kan een rechterlijke instantie, indien het antwoord op [de tweede vraag, onder h)] negatief
is, besluiten de gevolgen van het bestreden project te handhaven om daarmee
onrechtstreeks te voldoen aan de vereisten die het Unierecht (zoals bepaald in het arrest
[van 28 juli 2016, Association France Nature Environnement (C‑379/15, EU:C:2016:603)])
aan de handhaving van de rechtsgevolgen van het plan of programma dat niet aan [richtlijn
2001/42] conformeert, stelt?”

 Beantwoording van de prejudiciële vragen

 Eerste vraag en tweede vraag, onder a) tot en met d): begrip „plannen en programma’s” in de zin
van artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/42

32      Met zijn eerste vraag en zijn tweede vraag, onder a) tot en met d), die samen moeten worden
onderzocht, wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 2, onder a), van richtlijn
2001/42 aldus moet worden uitgelegd dat het begrip „plannen en programma’s” ook ziet op een besluit
en een omzendbrief die zijn vastgesteld door de regering van een gefedereerde eenheid van een lidstaat
en die elk verschillende bepalingen over de bouw en exploitatie van windturbines bevatten.

33      Volgens artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/42 moeten „plannen en programma’s” voor de
toepassing van de richtlijn voldoen aan de twee cumulatieve voorwaarden die worden vermeld in de
twee streepjes van deze bepaling, namelijk 1) zij zijn door een instantie op nationaal, regionaal of
lokaal niveau opgesteld en/of vastgesteld, of door een instantie opgesteld om middels een
wetgevingsprocedure door het parlement of de regering te worden vastgesteld, en 2) zij zijn door
wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen voorgeschreven.

34      De eerste van deze voorwaarden is vervuld, aangezien uit de inlichtingen van de verwijzende rechter
blijkt dat het besluit en de omzendbrief van 2006 zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering, een
regionale instantie.

35      Wat de tweede voorwaarde betreft, die wordt vermeld in artikel 2, onder a), tweede streepje, van
richtlijn 2001/42, blijkt uit vaste rechtspraak van het Hof dat de plannen en programma’s waarvan de



vaststelling is geregeld in nationale wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen waarin de voor de
vaststelling van deze plannen en programma’s bevoegde autoriteiten zijn aangegeven en de procedure
voor de opstelling ervan is bepaald, in de zin en voor de toepassing van richtlijn 2001/42 als
„voorgeschreven” moeten worden aangemerkt (arresten van 22 maart 2012, Inter-Environnement
Bruxelles e.a., C‑567/10, EU:C:2012:159, punt 31; 7 juni 2018, Thybaut e.a., C‑160/17,
EU:C:2018:401, punt 43, en 12 juni 2019, Terre wallonne, C‑321/18, EU:C:2019:484, punt 34). Zo
heeft het Hof geoordeeld dat om de nuttige werking van die bepaling te garanderen, gelet op het doel
ervan, een maatregel moet worden beschouwd als „voorgeschreven” zodra de bevoegdheid om de
maatregel vast te stellen haar rechtsgrondslag vindt in een specifieke bepaling, ook al bestaat er strikt
genomen geen enkele verplichting om die maatregel te nemen (zie in die zin arrest van 7 juni 2018,
Inter-Environnement Bruxelles e.a., C‑671/16, EU:C:2018:403, punten 38‑40).

36      Vooraf moet erop worden gewezen dat de verwijzende rechter met zijn vragen en het Verenigd
Koninkrijk in zijn schriftelijke opmerkingen het Hof verzoeken om die rechtspraak te heroverwegen.

37      In dit verband zij eraan herinnerd dat bij de uitlegging van een Unierechtelijke bepaling niet enkel
rekening moet worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context ervan en met
de doelstellingen en het oogmerk van de regeling waarvan zij deel uitmaakt. De ontstaansgeschiedenis
van een bepaling van Unierecht kan ook relevante gegevens voor de uitlegging van die bepaling
bevatten (zie in die zin arrest van 9 oktober 2019, BGL BNP Paribas, C‑548/18, EU:C:2019:848,
punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

38      Wat om te beginnen de bewoordingen van artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/42 betreft, moet
worden benadrukt dat een vergelijking van de verschillende taalversies van het tweede streepje van dat
artikel 2, onder a), duidelijk laat zien dat die bepaling niet in alle versies dezelfde draagwijdte heeft.
Daar heeft ook de advocaat-generaal in punt 60 van zijn conclusie op gewezen. Terwijl de term
„exigés” in de Franse taalversie alsook de termen die worden gebruikt in onder meer de Spaanse
(„exigidos”), de Duitse („erstellt werden müssen”), de Engelse („required”), de Nederlandse („zijn
voorgeschreven”), de Portugese („exigido”) en de Roemeense („impuse”) taalversie verwijzen naar een
soort van vereiste of verplichting, wordt in de Italiaanse taalversie de minder dwingende term
„previsti” („voorzien”) gebruikt.

39      Alle officiële talen van de Europese Unie zijn echter de authentieke talen van de handelingen waarin
zij zijn opgesteld, zodat alle taalversies van een handeling van de Unie in beginsel dezelfde waarde
hebben (zie in die zin arresten van 17 november 2011, Homawoo, C‑412/10, EU:C:2011:747, punt 28
en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 20 februari 2018, België/Commissie, C‑16/16 P, EU:C:2018:79,
punt 49 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

40      Hieruit volgt dat de analyse van de bewoordingen van artikel 2, onder a), tweede streepje, van richtlijn
2001/42 niet concludent is, aangezien op basis daarvan niet kan worden uitgemaakt of de in deze
bepaling bedoelde „plannen en programma’s” uitsluitend die zijn welke de nationale autoriteiten
krachtens wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen verplicht moeten vaststellen.

41      Wat vervolgens de ontstaansgeschiedenis van artikel 2, onder a), tweede streepje, van richtlijn 2001/42
betreft, zij erop gewezen dat deze bepaling, die noch in het oorspronkelijke richtlijnvoorstel van de
Europese Commissie noch in de gewijzigde versie daarvan voorkwam, is toegevoegd bij
gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 25/2000 van 30 maart 2000, vastgesteld door de Raad, volgens
de procedure van artikel 251 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met het
oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (PB 2000, C 137,
blz. 11). Zoals de advocaat-generaal in de punten 62 en 63 van zijn conclusie heeft uiteengezet, heeft
de Uniewetgever met deze toevoeging de verplichting om een milieubeoordeling te verrichten willen
beperken tot bepaalde plannen en programma’s, maar kan daaruit niet worden afgeleid dat het zijn
bedoeling was om dit soort beoordeling te beperken tot uitsluitend plannen en programma’s die
verplicht moeten worden vastgesteld.

42      Wat de context van die bepaling betreft, moet ten eerste worden beklemtoond dat, zoals de advocaat-
generaal in de punten 66 en 67 van zijn conclusie heeft opgemerkt, een binaire benadering, waarbij een



onderscheid wordt gemaakt naargelang de vaststelling van een plan of programma verplicht dan wel
facultatief is, onvoldoende precies en dus ontoereikend is om de uiteenlopende situaties en de
verscheidenheid aan praktijken van de nationale autoriteiten te kunnen bevatten. De vaststelling van
plannen of programma’s, die in tal van scenario’s kan plaatsvinden, is immers vaak noch algemeen
verplicht, noch volledig overgelaten aan de discretionaire bevoegdheid van de bevoegde autoriteiten.

43      Ten tweede ziet artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/42 niet alleen op de opstelling of vaststelling van
„plannen en programma’s” maar ook op de wijzigingen ervan (zie in die zin arresten van 22 maart
2012, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C‑567/10, EU:C:2012:159, punt 36, en 10 september 2015,
Dimos Kropias Attikis, C‑473/14, EU:C:2015:582, punt 44). Zoals de advocaat-generaal in punt 68
van zijn conclusie heeft gepreciseerd, komt laatstgenoemde situatie, waarbij de wijziging van het
betrokken plan of programma ook aanzienlijke milieueffecten kan hebben in de zin van artikel 3, lid 1,
van richtlijn 2001/42, meestal voor wanneer een autoriteit uit eigen beweging beslist een dergelijke
wijziging door te voeren, zonder daartoe verplicht te zijn.

44      De voorgaande overwegingen stroken met het oogmerk en de doelstellingen van richtlijn 2001/42, die
zelf moet worden gezien in het kader van artikel 37 van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie, dat bepaalt dat een hoog niveau van milieubescherming en verbetering van de kwaliteit
van het milieu moeten worden geïntegreerd in het beleid van de Unie en worden gewaarborgd
overeenkomstig het beginsel van duurzame ontwikkeling.

45      Zoals artikel 1 ervan in herinnering brengt, is het doel van deze richtlijn immers te voorzien in een
hoog milieubeschermingsniveau en bij te dragen tot de integratie van milieuoverwegingen in de
voorbereiding en vaststelling van plannen en programma’s, met het oog op de bevordering van
duurzame ontwikkeling.

46      Zoals uit dit artikel 1 volgt, is het wezenlijke doel van richtlijn 2001/42 dan ook ervoor te zorgen dat
plannen en programma’s die aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben, tijdens hun
voorbereiding en vóór hun vaststelling, aan een milieubeoordeling worden onderworpen (arresten van
22 september 2011, Valčiukienė e.a., C‑295/10, EU:C:2011:608, punt 37, en 7 juni 2018, Thybaut e.a.,
C‑160/17, EU:C:2018:401, punt 61 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

47      Ook zij eraan herinnerd dat richtlijn 2001/42 is vastgesteld op grond van artikel 175, lid 1, EG, dat ziet
op de door de Gemeenschap op milieugebied te ondernemen acties om de doelstellingen van
artikel 174 EG te verwezenlijken. Artikel 191 VWEU, dat overeenkomt met artikel 174 EG, bepaalt in
lid 2 dat de Unie in haar milieubeleid streeft naar een „hoog niveau van bescherming”, rekening
houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio’s van de Unie. Krachtens artikel 191,
lid 1, VWEU kunnen maatregelen worden vastgesteld die met name betrekking hebben op bepaalde
aspecten van het milieu, zoals het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het
milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens en het behoedzaam en rationeel gebruik van
natuurlijke hulpbronnen. In dezelfde lijn bepaalt artikel 3, lid 3, VEU dat de Unie zich met name inzet
voor een „hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu” (zie in die zin
arrest van 21 december 2016, Associazione Italia Nostra Onlus, C‑444/15, EU:C:2016:978,
punten 41‑43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

48      Deze doelstellingen zouden in gevaar dreigen te komen indien artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/42
aldus zou worden uitgelegd dat de in deze richtlijn neergelegde milieubeoordelingsplicht alleen geldt
voor plannen of programma’s waarvan de vaststelling verplicht is. Zoals in punt 42 van het
onderhavige arrest is opgemerkt, is de vaststelling van plannen en programma’s immers vaak niet
algemeen verplicht. Ook zou die uitlegging lidstaten de mogelijkheid geven om de
milieubeoordelingsplicht moeiteloos te omzeilen door doelbewust niet te bepalen dat de bevoegde
autoriteiten dergelijke plannen of programma’s verplicht moeten vaststellen.

49      Bovendien strookt de ruime uitlegging van het begrip „plannen en programma’s” ook met de
internationale verbintenissen van de Unie, zoals die met name uit artikel 2, lid 7, van het Verdrag van
Espoo blijken.

50      Hieruit volgt dat bij een restrictieve uitlegging, waarbij de tweede voorwaarde van artikel 2, onder a),
van richtlijn 2001/42 alleen slaat op „plannen en programma’s” die verplicht moeten worden



vastgesteld, de draagwijdte van deze voorwaarde minimaal dreigt te worden. Daarom heeft het Hof er
de voorkeur aan gegeven de nuttige werking van deze voorwaarde te verzekeren door een ruimere
opvatting van de term „zijn voorgeschreven” te hanteren (zie in die zin arrest van 22 maart 2012, Inter-
Environnement Bruxelles e.a., C‑567/10, EU:C:2012:159, punt 30).

51      Er is dan ook geen enkele reden om de rechtspraak van het Hof op dit punt terug te draaien.

52      Bijgevolg moet artikel 2, onder a), tweede streepje, van richtlijn 2001/42 aldus worden uitgelegd dat
de plannen en programma’s waarvan de vaststelling is geregeld in nationale wettelijke of
bestuursrechtelijke bepalingen waarin de voor de vaststelling van deze plannen en programma’s
bevoegde autoriteiten zijn aangegeven en de procedure voor de opstelling ervan is bepaald, moeten
worden aangemerkt als „voorgeschreven” in de zin en voor de toepassing van richtlijn 2001/42.

53      Wat betreft de vraag of het besluit en de omzendbrief van 2006 aan deze voorwaarde voldoen, blijkt
uit het verzoek om een prejudiciële beslissing dat Vlarem II een besluit is dat is vastgesteld door de
uitvoerende macht van een Belgische gefedereerde eenheid, te weten de Vlaamse Regering, ter
uitvoering van hiërarchisch hogere normen die uitgaan van de wetgevende macht van diezelfde
eenheid, namelijk het Vlaams Parlement. Uit de uitleg van de verwijzende rechter blijkt dat de
vaststelling door de Vlaamse Regering van Vlarem II is geregeld door het decreet van de Vlaamse
Raad betreffende de milieuvergunning en het decreet van diezelfde Raad houdende de algemene
bepalingen inzake milieubeleid, met name doordat daarbij aan die regering de bevoegdheid is verleend
om dat besluit vast te stellen en erin wordt bepaald dat de in dat besluit vervatte sectorale voorwaarden
ertoe strekken om onaanvaardbare hinder en risico’s die de betrokken inrichtingen en activiteiten voor
het milieu kunnen meebrengen, te voorkomen en te beperken.

54      De omzendbrief van 2006 is blijkens het verzoek om een prejudiciële beslissing afkomstig van de
Vlaamse Regering en ondertekend door de minister-president en twee ter zake bevoegde ministers.

55      De verwijzende rechter merkt in dit verband op dat de omzendbrief van 2006, die volgens hem net als
Vlarem II bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen en de te behalen normen van richtlijn
2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik
van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van richtlijn 2001/77/EG
en richtlijn 2003/30/EG (PB 2009, L 140, blz. 16), zijn rechtsgrondslag heeft in de beleids‑ en
beoordelingsbevoegdheid waarover de overheden volgens de relevante nationale regelgeving
beschikken bij het verlenen van een „omgevingsvergunning” in de zin van deze regelgeving.

56      De omzendbrief van 2006 vindt zijn bestaansgrond volgens hem dan ook in de keuze van de
ministeriële overheden van die gefedereerde eenheid om hun eigen beoordelingsbevoegdheid in te
perken, door zichzelf te verplichten zich te houden aan de regels die zij daarin vastleggen. Het lijkt er
dus op dat de vaststelling van de omzendbrief van 2006 behoort tot de prerogatieven waarover deze
ministeriële overheden naar Belgisch recht beschikken, waarbij het echter aan de verwijzende rechter
staat om na te gaan wat de juiste juridische aard van deze omzendbrief in de rechtsorde van deze
lidstaat is.

57      Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het begrip „plannen en programma’s” niet alleen ziet op de
opstelling, maar ook op de wijziging ervan (zie in die zin arrest van 12 juni 2019, CFE, C‑43/18,
EU:C:2019:483, punt 71 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

58      Het Hof heeft met name reeds geoordeeld dat een rechtshandeling, ook als zij geen positieve
voorschriften bevat en die niet kan bevatten, het rechtsbestel wijzigt door de mogelijkheid te creëren
om gemakkelijker af te wijken van geldende voorschriften, en bijgevolg binnen de werkingssfeer van
artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/42 valt (zie in die zin arrest van 7 juni 2018, Thybaut e.a.,
C‑160/17, EU:C:2018:401, punt 58).

59      Zoals de advocaat-generaal in de punten 108 en 109 van zijn conclusie heeft onderstreept en zoals uit
het aan het Hof overgelegde dossier blijkt, lijkt punt 3 van de omzendbrief van 2006 de mogelijkheid te
bieden om gebieden toe te voegen die aanvankelijk niet in aanmerking kwamen voor de productie van
windenergie. Voorts lijkt de bijlage bij deze omzendbrief minder strenge milieukwaliteitsnormen te
bevatten dan de bijlage bij subafdeling 5.20.6.1 van Vlarem II wat geluid en slagschaduw in bewoonde



gebieden betreft. Het is niettemin de taak van de verwijzende rechter om na te gaan of dat inderdaad zo
is.

60      Zoals de advocaat-generaal in punt 80 van zijn conclusie in wezen heeft opgemerkt en onder
voorbehoud van de door de verwijzende rechter te verrichten verificaties wijzigt de omzendbrief van
2006 bijgevolg de bepalingen van Vlarem II, door deze te ontwikkelen of ervan af te wijken, zodat die
omzendbrief kan worden geacht te voldoen aan de in punt 52 van dit arrest aangehaalde voorwaarde.

61      Er zij ook nog op gewezen dat het algemene karakter van het besluit en de omzendbrief van 2006 niet
verhindert dat deze handelingen worden gekwalificeerd als „plannen en programma’s” in de zin van
artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/42. Hoewel uit de bewoordingen van deze bepaling volgt dat het
begrip „plannen en programma’s” betrekking kan hebben op normatieve handelingen die bij wet of
besluit zijn vastgesteld, bevat deze richtlijn immers juist geen bijzondere bepalingen voor beleid of
algemene regelingen die een afbakening ten opzichte van plannen en programma’s zouden vereisen in
de zin van deze richtlijn. De omstandigheid dat een nationale handeling een zeker niveau van abstractie
vertoont en een doel van transformatie van een geografische zone nastreeft, vormt een illustratie van
haar programmatische of planificatieve dimensie en verhindert niet dat zij valt onder het begrip
„plannen en programma’s” (zie in die zin arrest van 7 juni 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a.,
C‑671/16, EU:C:2018:403, punt 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

62      Hieruit volgt dat Vlarem II en, onder voorbehoud van de door de verwijzende rechter te verrichten
verificaties, de omzendbrief van 2006 ook voldoen aan de tweede voorwaarde van artikel 2, onder a),
tweede streepje, van richtlijn 2001/42.

63      Gelet op al het voorgaande dient op de eerste vraag en de tweede vraag, onder a) tot en met d), te
worden geantwoord dat artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/42 aldus moet worden uitgelegd dat het
begrip „plannen en programma’s” ook ziet op een besluit en een omzendbrief die zijn vastgesteld door
de regering van een gefedereerde eenheid van een lidstaat en die elk verschillende bepalingen bevatten
over de bouw en exploitatie van windturbines.

 Tweede vraag, onder e) tot en met g): begrip „plannen en programma’s” die zijn onderworpen aan
een milieubeoordeling in de zin van artikel 3, lid 2, onder a), van richtlijn 2001/42

64      Met zijn tweede vraag, onder e) tot en met g), wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of
artikel 3, lid 2, onder a), van richtlijn 2001/42 aldus moet worden uitgelegd dat een besluit en een
omzendbrief die elk verschillende bepalingen bevatten over de bouw en exploitatie van windturbines,
waaronder maatregelen inzake slagschaduw, veiligheid en geluidsnormen, plannen en programma’s
vormen waarvoor volgens die bepaling een milieubeoordeling moet worden verricht.

65      Artikel 3 van richtlijn 2001/42 stelt de verplichting om een bepaald plan of programma te
onderwerpen aan een milieubeoordeling afhankelijk van de voorwaarde dat het in deze bepaling
bedoelde plan of programma aanzienlijke milieueffecten kan hebben (arrest van 7 juni 2018, Inter-
Environnement Bruxelles e.a., C‑671/16, EU:C:2018:403, punt 30). Meer in het bijzonder moet
krachtens artikel 3, lid 2, onder a), van deze richtlijn een systematische milieubeoordeling worden
verricht voor de plannen en programma’s die voorbereid worden met betrekking tot bepaalde sectoren
en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de projecten die
worden genoemd in de bijlagen I en II bij richtlijn 2011/92 [arrest van 8 mei 2019, „Verdi Ambiente e
Società (VAS) – Aps Onlus” e.a., C‑305/18, EU:C:2019:384, punt 47].

66      Ten eerste staat in casu vast dat het besluit en de omzendbrief van 2006 de energiesector betreffen, die
wordt vermeld in artikel 3, lid 2, onder a), van richtlijn 2001/42, en dat deze nationale handelingen
betrekking hebben op windturbineparkprojecten, die worden genoemd in punt 3, onder i), van bijlage II
bij richtlijn 2011/92.

67      Wat ten tweede de vraag betreft of deze handelingen het kader vormen voor de toekenning van
toekomstige vergunningen voor projecten, zij eraan herinnerd dat het begrip „plannen en programma’s”
betrekking heeft op elke handeling die, door vaststelling van op de betrokken sector toepasselijke
regels en controleprocedures, een groot pakket criteria en modaliteiten vaststelt voor de goedkeuring en
de uitvoering van één of meerdere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben



(arresten van 27 oktober 2016, D’Oultremont e.a., C‑290/15, EU:C:2016:816, punt 49; 7 juni 2018,
Inter-Environnement Bruxelles e.a., C‑671/16, EU:C:2018:403, punt 53, en 12 juni 2019, CFE,
C‑43/18, EU:C:2019:483, punt 61).

68      Deze uitlegging is erop gericht te waarborgen dat voorschriften die aanzienlijke gevolgen voor het
milieu kunnen hebben, aan een milieubeoordeling worden onderworpen (zie in die zin arresten van
28 februari 2012, Inter-Environnement Wallonie en Terre wallonne, C‑41/11, EU:C:2012:103, punt 42,
en 7 juni 2018, Inter‑Environnement Bruxelles e.a., C‑671/16, EU:C:2018:403, punt 54).

69      In casu bevatten het besluit en de omzendbrief van 2006 voorwaarden voor de bouw en exploitatie van
windturbines in het Vlaamse Gewest, die onder meer betrekking hebben op de slagschaduw,
veiligheidsvoorschriften en geluidsemissies.

70      Hoewel het besluit en de omzendbrief van 2006 geen compleet geheel van normen voor de bouw en
exploitatie van windturbines lijken te vormen, heeft het Hof reeds verduidelijkt dat het begrip „groot
pakket van criteria en modaliteiten” op een kwalitatieve en niet op een kwantitatieve manier moet
worden begrepen. Er moet immers een halt worden toegeroepen aan mogelijke strategieën ter
ontwijking van de in richtlijn 2001/42 neergelegde verplichtingen, die de vorm kunnen aannemen van
een fragmentering van de maatregelen, waardoor aan de nuttige werking van deze richtlijn afbreuk
wordt gedaan (zie in die zin arresten van 7 juni 2018, Inter-Environnement Bruxelles e.a., C‑671/16,
EU:C:2018:403, punt 55, en 12 juni 2019, CFE, C‑43/18, EU:C:2019:483, punt 64).

71      Zoals de advocaat-generaal in punt 94 van zijn conclusie heeft opgemerkt, wijzen het belang en de
reikwijdte van de voorschriften in het besluit en de omzendbrief van 2006 erop dat deze handelingen
een kader vormen dat weliswaar niet uitputtend, maar wel voldoende belangrijk is voor de bepaling
van de voorwaarden waaronder een vergunning kan worden verleend voor de oprichting van
windturbineparken in het betrokken geografisch gebied – projecten die onmiskenbaar gevolgen hebben
voor het milieu.

72      Er zij in dit verband trouwens aan herinnerd dat het Hof in punt 50 van het arrest van 27 oktober 2016,
D’Oultremont e.a. (C‑290/15, EU:C:2016:816), in verband met een handeling die normen voor de
bouw en exploitatie van windturbines bevatte die vergelijkbaar waren met die van het besluit en de
omzendbrief van 2006, voor recht heeft verklaard dat zij een voldoende groot belang en een voldoende
ruime reikwijdte had om de op deze sector toepasselijke voorwaarden te bepalen en dat de keuzen die
via deze normen in het bijzonder met betrekking tot het milieu worden gemaakt, ertoe dienen de
voorwaarden vast te stellen waaronder toekomstige concrete projecten voor de bouw en exploitatie van
windmolenparken kunnen worden vergund.

73      In het licht van deze elementen moet worden geoordeeld dat het besluit en, onder voorbehoud van de
verificaties waarnaar is verwezen in de punten 60 en 62 van het onderhavige arrest, de omzendbrief
van 2006 onder de „plannen en programma’s” vallen waarvoor volgens artikel 3, lid 2, van richtlijn
2001/42 een milieubeoordeling moet worden verricht.

74      Aan deze uitlegging wordt niet afgedaan door de bijzondere juridische aard van de omzendbrief van
2006.

75      De woordgroep „die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor [...]
projecten” in artikel 3, lid 2, onder a), van richtlijn 2001/42, bevat immers geen enkele verwijzing naar
het nationale recht en vormt dus een autonoom Unierechtelijk begrip dat op het grondgebied van de
Unie uniform moet worden uitgelegd.

76      Hoewel het niet zeker is of een handeling als de omzendbrief van 2006 verplichte rechtsgevolgen kan
hebben voor derden, kan deze omzendbrief, onder voorbehoud van verificatie van de exacte juridische
draagwijdte ervan door de verwijzende rechter, niet worden gelijkgesteld met bepalingen met een puur
indicatieve waarde, die niet voldoen aan de in het vorige punt genoemde voorwaarde (zie in die zin
arrest van 12 juni 2019, Terre wallonne, C‑321/18, EU:C:2019:484, punt 44).

77      Behalve dat de omzendbrief van 2006 het opschrift „Afwegingskader en randvoorwaarden voor de
inplanting van windturbines” draagt, blijkt immers uit de inlichtingen van de verwijzende rechter dat in



de vergunning van 30 november 2016 wordt gepreciseerd dat deze te allen tijde moet voldoen aan de
voorwaarden van die omzendbrief, wat suggereert dat deze laatste op zijn minst een verplicht karakter
heeft voor de autoriteiten die bevoegd zijn om een dergelijke vergunning te verlenen.

78      Zoals de advocaat-generaal in punt 95 van zijn conclusie heeft onderstreept, lijkt de Belgische
regering trouwens zelf toe te geven dat het besluit en de omzendbrief van 2006 in hun geheel bindend
zijn voor die autoriteiten, waar deze regering opmerkt dat indien de milieuvoorwaarden waarin deze
handelingen voorzien niet verenigbaar zouden zijn met het Unierecht, de reeds verleende vergunningen
ongeldig zouden worden en de gevolgen van het door de verwijzende rechter te wijzen arrest dus
zouden moeten worden beperkt in de tijd.

79      Uit een en ander volgt dat op de tweede vraag, onder e) tot en met g), dient te worden geantwoord dat
artikel 3, lid 2, onder a), van richtlijn 2001/42 aldus moet worden uitgelegd dat een besluit en een
omzendbrief die elk verschillende bepalingen bevatten over de bouw en exploitatie van windturbines,
waaronder maatregelen inzake slagschaduw, veiligheid en geluidsnormen, plannen en programma’s
vormen waarvoor volgens die bepaling een milieubeoordeling moet worden verricht.

 Tweede vraag, onder h) en i): mogelijkheid voor de verwijzende rechter om de gevolgen te
handhaven van het besluit, de omzendbrief van 2006 en de vergunning van 30 november 2016

80      Met zijn tweede vraag, onder h) en i), wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of en
onder welke voorwaarden hij de gevolgen van het besluit en de omzendbrief, alsook van de bij hem
aangevochten vergunning voor de bouw en exploitatie van windturbines waarvoor die handelingen de
grondslag vormden, kan handhaven wanneer blijkt dat een milieubeoordeling in de zin van richtlijn
2001/42 had moeten worden verricht vóór die handelingen werden vastgesteld, en de betrokken
handelingen en vergunning dus niet verenigbaar zijn met het Unierecht.

81      Om te beginnen is volgens artikel 1 van richtlijn 2001/42 de wezenlijke doelstelling van deze richtlijn
ervoor te zorgen dat plannen en programma’s die aanzienlijke effecten op het milieu kunnen hebben,
bij hun voorbereiding en vóór hun vaststelling worden onderworpen aan een milieubeoordeling.

82      Daar in deze richtlijn geen bepalingen te vinden zijn betreffende de gevolgen die moeten worden
verbonden aan een schending van de daarin vastgestelde procedurele bepalingen, dienen de lidstaten in
het kader van hun bevoegdheden alle noodzakelijke algemene en bijzondere maatregelen te treffen om
te verzekeren dat alle „plannen” of „programma’s” die „aanzienlijke milieueffecten” in de zin van deze
richtlijn kunnen hebben, worden onderworpen aan een milieubeoordeling overeenkomstig de in deze
richtlijn vastgestelde procedurevoorschriften en criteria (zie in die zin arrest van 28 juli 2016,
Association France Nature Environnement, C‑379/15, EU:C:2016:603, punt 30 en aldaar aangehaalde
rechtspraak).

83      Volgens het in artikel 4, lid 3, VEU neergelegde beginsel van loyale samenwerking zijn de lidstaten
verplicht de onwettige gevolgen van een dergelijke schending van het Unierecht ongedaan te maken.
Hieruit volgt dat de bevoegde nationale autoriteiten, inclusief de nationale rechterlijke instanties
waarbij beroep is ingesteld tegen een nationale handeling die in strijd met het Unierecht is vastgesteld,
verplicht zijn om in het kader van hun bevoegdheden alle noodzakelijke maatregelen te treffen om het
verzuim van een milieubeoordeling te herstellen. Dit kan er, voor een „plan” of „programma” dat is
vastgesteld zonder rekening te houden met de verplichting een milieubeoordeling te verrichten,
bijvoorbeeld in bestaan dat maatregelen tot opschorting of nietigverklaring van dit plan of programma
worden vastgesteld (zie in die zin arrest van 28 juli 2016, Association France Nature Environnement,
C‑379/15, EU:C:2016:603, punten 31 en 32) en dat een reeds verleende vergunning wordt ingetrokken
of opgeschort teneinde een dergelijke beoordeling alsnog te verrichten [zie in die zin arrest
van 12 november 2019, Commissie/Ierland (Windturbinepark te Derrybrien), C‑261/18,
EU:C:2019:955, punt 75 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

84      Daar moet nog aan worden toegevoegd dat enkel het Hof, bij wijze van uitzondering en om dwingende
redenen van rechtszekerheid, een voorlopige opschorting kan toestaan van het effect dat een regel van
het Unierecht op het daarmee strijdige nationale recht heeft, namelijk de terzijdestelling ervan. Indien
de nationale rechterlijke instanties bevoegd zouden zijn om aan de nationale bepalingen voorrang te
geven boven het Unierecht waarmee zij in strijd zijn, al was het maar tijdelijk, dan zou immers afbreuk



worden gedaan aan de uniforme toepassing van het Unierecht (arrest van 29 juli 2019, Inter-
Environnement Wallonie en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, punt 177
en aldaar aangehaalde rechtspraak).

85      In antwoord op het door de Commissie in haar schriftelijke opmerkingen ontwikkelde betoog dat de
uitzonderlijke handhaving van de effecten van met het Unierecht strijdige nationale maatregelen
slechts mogelijk is in het kader van een direct beroep tegen de potentieel gebrekkige maatregelen, en
niet in het kader van een exceptie, wanneer het bij de nationale rechter ingestelde beroep betrekking
heeft op ter uitvoering van die maatregelen vastgestelde handelingen, moet worden gepreciseerd dat in
de rechtspraak van het Hof geen dergelijk onderscheid wordt gemaakt en dat het Hof die effecten kan
handhaven in het kader van beide beroepswegen. Dat heeft ook de advocaat-generaal aangegeven in de
punten 126 tot en met 128 van zijn conclusie.

86      In casu blijkt uit het verzoek om een prejudiciële beslissing dat het decreet van 4 april 2014
betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (Belgisch
Staatsblad, 1 oktober 2014, blz. 77620) de verwijzende rechter weliswaar niet toestaat de gevolgen van
het besluit en de omzendbrief van 2006 tijdelijk te handhaven, maar dat de Belgische Grondwet, zoals
die in de nationale rechtspraak wordt uitgelegd, de rechter wel het recht verleent om dergelijke
nationale bestuurshandelingen buiten toepassing te laten wanneer zij onverenigbaar zijn met
hiërarchisch hogere normen. De gevolgen van de vergunning van 30 november 2016 zou de
verwijzende rechter op grond van artikel 36, leden 1 en 2, van het decreet betreffende de organisatie en
de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges daarentegen wél tijdelijk kunnen
handhaven, ook al is de vergunning vastgesteld op basis van met het Unierecht strijdige nationale
handelingen.

87      Dienaangaande zij erop gewezen dat volgens het aan het Hof overgelegde dossier de uitvoering van
het windturbineparkproject nog niet lijkt te zijn afgerond en zelfs nog geen aanvang heeft genomen.

88      Indien zou blijken dat inderdaad nog niet is begonnen met de realisatie van het
windturbineparkproject, lijkt het hoe dan ook niet noodzakelijk om de gevolgen van de vergunning van
30 november 2016 te handhaven gedurende de tijd die nodig is om de door het besluit en de
omzendbrief van 2006 voorgeschreven milieubeoordeling uit te voeren (zie in die zin arresten van
26 juli 2017, Comune di Corridonia e.a., C‑196/16 en C‑197/16, EU:C:2017:589, punt 43, en
28 februari 2018, Comune di Castelbellino, C‑117/17, EU:C:2018:129, punt 30). Het zou dan aan de
verwijzende rechter staan om de vergunning die is afgegeven op basis van het „plan” of „programma”
dat zelf is vastgesteld met voorbijgaan aan de verplichting om een milieubeoordeling te verrichten,
nietig te verklaren (zie naar analogie arrest van 28 februari 2012, Inter-Environnement Wallonie en
Terre wallonne, C‑41/11, EU:C:2012:103, punt 46).

89      Die nietigverklaring zou volgens de in punt 83 van het onderhavige arrest aangehaalde beginselen ook
moeten plaatsvinden indien blijkt dat de uitvoering van het windturbineparkproject al is gestart of zelfs
al is afgerond.

90      Niettemin is om te beginnen reeds geoordeeld dat het een nationale rechter, gelet op het bestaan van
een dwingende overweging van bescherming van het milieu, bij uitzondering is toegestaan een
nationale regeling toe te passen op grond waarvan hij bepaalde gevolgen kan handhaven van een
nationale handeling die niet volgens een met richtlijn 2001/42 verenigbare procedure werd vastgesteld,
zoals die bedoeld in punt 86 van het onderhavige arrest, indien de nietigverklaring van die handeling
een rechtsvacuüm zou dreigen te creëren dat in strijd is met de verplichting voor de betrokken lidstaat
om uitvoeringsmaatregelen vast te stellen voor een andere Unierechtshandeling die gericht is op
milieubescherming, zoals richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de
bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (PB 1991, L 375,
blz. 1) (zie in die zin arrest van 28 februari 2012, Inter-Environnement Wallonie en Terre wallonne,
C‑41/11, EU:C:2012:103, punten 56 en 63).

91      De verwijzende rechter geeft in dit verband aan dat het besluit en de omzendbrief van 2006 de
doelstellingen helpen verwezenlijken van richtlijn 2009/28 inzake elektriciteitsproductie uit
hernieuwbare energiebronnen. Hoewel een dergelijke productie is ingegeven door overwegingen van



milieubescherming en een kerndoelstelling van de Unie op energiegebied vormt, kan niet zomaar elk
obstakel voor de ontwikkeling daarvan op het grondgebied van een lidstaat, dat bijvoorbeeld kan
ontstaan wanneer een stedenbouwkundige vergunning van een elektriciteitsproducent en ‑leverancier
voor de bouw van enkele windturbines nietig wordt verklaard, volstaan om de hele uitvoering van die
richtlijn op dat grondgebied in gevaar te brengen.

92      Voorts heeft het Hof in punt 179 van het arrest van 29 juli 2019, Inter‑Environnement Wallonie en
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), erkend dat de bevoorradingszekerheid
van de betrokken lidstaat inzake elektriciteit ook een dwingende reden vormt. Het heeft daar evenwel
meteen aan toegevoegd dat redenen die verband houden met de bevoorradingszekerheid inzake
elektriciteit, de handhaving van de gevolgen van nationale maatregelen die zijn vastgesteld in strijd
met de uit het Unierecht voortvloeiende verplichtingen, enkel kunnen rechtvaardigen wanneer bij
nietigverklaring van die maatregelen of opschorting van de gevolgen ervan het reële en ernstige risico
bestaat dat de elektriciteitsbevoorrading van de betrokken lidstaat wordt onderbroken, en dit risico niet
kan worden voorkomen met andere middelen en alternatieven, met name in het kader van de interne
markt.

93      Zoals de Commissie ter terechtzitting bij het Hof heeft betoogd en de advocaat-generaal in punt 132
van zijn conclusie heeft benadrukt, is het niet zeker dat de stopzetting van de activiteit van enkele
windturbines aanzienlijke gevolgen zou kunnen hebben voor de elektriciteitsvoorziening in de hele
lidstaat in kwestie.

94      Hoe dan ook kan een eventuele handhaving van de gevolgen van die handelingen niet langer duren
dan strikt noodzakelijk is om een einde te maken aan de vastgestelde onrechtmatigheid (zie in die zin
arresten van 28 februari 2012, Inter-Environnement Wallonie en Terre wallonne, C‑41/11,
EU:C:2012:103, punt 62, en 29 juli 2019, Inter‑Environnement Wallonie en Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen, C‑411/17, EU:C:2019:622, punt 181).

95      Gelet op het voorgaande dient op de tweede vraag, onder h) en i), te worden geantwoord dat indien
blijkt dat een milieubeoordeling in de zin van richtlijn 2001/42 had moeten worden verricht
voorafgaand aan de vaststelling van het besluit en de omzendbrief die de grondslag vormen voor een
bij een nationale rechter aangevochten vergunning voor de bouw en exploitatie van windturbines, en
deze handelingen en vergunning dus niet verenigbaar zijn met het Unierecht, die rechter de gevolgen
van deze handelingen en vergunning slechts mag handhaven indien het interne recht dit toestaat in het
kader van het bij hem aanhangige geding en de nietigverklaring van de vergunning aanzienlijke
gevolgen zou kunnen hebben voor de elektriciteitsvoorziening in de hele lidstaat in kwestie. Een
dergelijke handhaving mag bovendien niet langer duren dan strikt noodzakelijk is om een einde te
maken aan die onrechtmatigheid. Het staat in voorkomend geval aan de verwijzende rechter om deze
beoordeling in het hoofdgeding te verrichten.

 Kosten

96      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te
beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door
anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor
vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:

1)      Artikel 2, onder a), van richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van
27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde
plannen en programma’s moet aldus worden uitgelegd dat het begrip „plannen en
programma’s” ook ziet op een besluit en een omzendbrief die zijn vastgesteld door de
regering van een gefedereerde eenheid van een lidstaat en die elk verschillende bepalingen
bevatten over de bouw en exploitatie van windturbines.



2)      Artikel 3, lid 2, onder a), van richtlijn 2001/42 moet aldus worden uitgelegd dat een besluit
en een omzendbrief die elk verschillende bepalingen bevatten over de bouw en exploitatie
van windturbines, waaronder maatregelen inzake slagschaduw, veiligheid en
geluidsnormen, plannen en programma’s vormen waarvoor volgens die bepaling een
milieubeoordeling moet worden verricht.

3)      Indien blijkt dat een milieubeoordeling in de zin van richtlijn 2001/42 had moeten worden
verricht voorafgaand aan de vaststelling van het besluit en de omzendbrief die de grondslag
vormen voor een bij een nationale rechter aangevochten vergunning voor de bouw en
exploitatie van windturbines, en deze handelingen en vergunning dus niet verenigbaar zijn
met het Unierecht, mag die rechter de gevolgen van deze handelingen en vergunning slechts
handhaven indien het interne recht dit toestaat in het kader van het bij hem aanhangige
geding en de nietigverklaring van de vergunning aanzienlijke gevolgen zou kunnen hebben
voor de elektriciteitsvoorziening in de hele lidstaat in kwestie. Een dergelijke handhaving
mag bovendien niet langer duren dan strikt noodzakelijk is om een einde te maken aan die
onrechtmatigheid. Het staat in voorkomend geval aan de verwijzende rechter om dit te
beoordelen in het hoofdgeding.

Lenaerts Silva de Lapuerta Prechal

Vilaras Regan Jarukaitis

Juhász Ilešič Malenovský

Bay Larsen Toader Biltgen

Kumin Jääskinen Wahl

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 25 juni 2020.

De griffier

 

De president

A. Calot Escobar  K. Lenaerts

*      Procestaal: Nederlands.



                                                Rosmalen 12 september 2020 
 
 
Raadsvragen ; art 71  
 

Uitspraak Europese Hof 
 

Geacht College, geachte burgemeester 

 

Uit een recente uitspraak van het Europesehof van 25 juni 2020 (bijgevoegd) blijkt dat zon en 
windparken onder de Europese richtlijnen vallen. 
Het gaat hierbij om de plan-MER richtlijn 2001/42/EU en 2018/1999/EU en 2018/2001/EU.  

In bijgaande PDF staat de recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU, ons hoogste 
rechtscollege van de EU, welke  handelt over het dwingendrechtelijke karakter van de SMB  Richtlijn 
2001/42/EU waarin ook het VN Verdrag van Aarhus is geïncorporeerd. Deze dienen door de 
gemeente uitgevoerd te worden, ook indien het rijk of provincie dit verwaarlozen. 

De SMB Richtlijn 2091/42/EU schrijft voor dat plannen met vergaande milieu- en 
gezondheidsgevolgen onderworpen moeten worden aan een milieutoetsing.  

Stelselmatig heeft de Raad van State het ontbreken van een dergelijke rapportage goedgevonden.  

Door de recente  uitspraak van het Europese Hof, het hoogste rechtscollege in de EU, komt de 
jurisprudentie van de Raad van State in een ander daglicht te staan. 

Binnen onze gemeente zijn meerdere projecten in werking mbt zon en of windenergieopwekking, 
waarbij bewoners mogelijk bloot worden gesteld aan gezondheidsschaden welke deze vormen van 
energieopwekking met zich mee brengen.  

In de EU geldt het beginsel van Unietrouw voor ook gemeenten, los van rijk en provincie.  

Als gemeente ‘s-Hertogenbosch hebben onze eigenstandige verantwoordelijkheid. Ook in situaties 
waarin de rijks- of provinciale overheden het niet zo nauw nemen met de toepassing van de EU-
richtlijnen zijn wij rechtens gehouden deze wel uit te voeren.  

De burgemeester heeft als bestuursorgaan op grond van de Gemeentewet hierin een eigenstandige 
verantwoordelijkheid. 

Wij achten het wenselijk dat de burgemeester gelet op zijn taken vastgelegd in ondermeer de 
artikelen 170 en 171 Gemeentewet aan de toepassing het Europees recht aanhoudende zorg 
besteedt. In het bijzonder is dat van belang voor een juiste toepassing van voornoemde richtlijnen. 
Daarom stellen wij de volgende vragen aan het College en specifiek aan de burgemeester vraag 1 tm 
4: 



Vragen aan burgemeester; 

1) Ziet u als burgemeester ,net als gewoon ge-DREVEN ,het EU-beginsel van unietrouw als een 
verdragwettelijk beginsel dat door de gemeente ‘s-Hertogenbosch onverkort en loyaal 
uitgevoerd dient te worden? 

2) Wilt u aangeven hoe u als burgemeester in de uitoefening van uw taken vastgelegd in artikel 
171 Gemeentewet waakt over de toepassing van de EU-wetgeving, het recht van de 
Europese Unie en hoe u de toepassing ervan bevordert?  

3) Wilt u in het bijzonder aangeven welke aandacht de SMB Richtlijn 2001/42/EU 
daarbij heeft gehad en gaat krijgen? 

4) Heeft u gelet  op uw taak toe te zien op de kwaliteit van procedures op het vlak van 
burgerparticipatie (art 170 lid 1 onder c) daarbij aandacht geschonken aan de 
vereisten van het Verdrag van Aarhus, geïncorporeerd in de EU richtlijnen,  die in 
artikel 7 voorschrijft dat participatie in een vroeg stadium, als alle opties nog 
openliggen, moet plaatsvinden? 

Vragen aan College;  

5) Was het College voorafgaand aan onze vragen en de recente publiciteit  10 
september 2020 bekend met de uitspraak van 25 juni 2020 van het Europese Hof ? 
Zo ja, per wanneer bent u begonnen zich in de consequenties van deze uitspraak te 
verdiepen ?  Zo neen , bent u bereid zicht te verdiepen in de gevolgen voor onze 
gemeente mbt deze uitspraak ?  

6) Hoe gaat het college om met al vergunde of nog te vergunnen zon of wind 
energieopwekking projecten, dit met de wetenschap van nu ?   

7) Is het windmolenpark “de Rietvelden” getoetst aan de uitspraak van het Europese 
hof en of de genoemde EU richtlijnen? zo ja, wat is de uitkomst van dit onderzoek, zo 
neen waarom niet ?  

8) Is het  Zonnepark “de achterste Groes” getoetst aan de uitspraak van het Europese hof en of 
de genoemde EU richtlijnen  ? zo ja ,wat is de uitkomst van dit onderzoek, zo neen waarom 
niet ? 

9) Is het College bereid om alle projecten welke vallen onder deze uitspraak van het Europese 
Hof en de voornoemde EU richtlijnen voor de gemeenteraad in beeld te brengen met alle 
gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof ?  

10) Kan / wil het College aangeven in hoeverre de gemeentelijke RES besluitvorming voldoet aan 
de uitspraak van het Europese Hof en de genoemde EU richtlijnen ?  

11) Kan het College beargumenteerd aangeven of en in hoeverre de uitspraak ven het Europese 
Hof en de voornoemde EU richtlijnen van toepassing zijn op het raadsvoorstel en 
raadsbesluit Duurzame Polder?  

Fractie gewoon ge-DREVEN;  

Sjef van Creij ( Marco Dingemans/ William Meijer)  



 
 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl 

 

Delfzijl,  14 september 2020  

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen VERVOLG recente uitspraak van het Europese Hof betreffende 

windparken 

 

Geachte burgemeester/geacht college, 

Uit een recente uitspraak van het Europese hof van 25 juni 2020 (bijgevoegd) blijkt dat zon- en 

windparken onder de Europese richtlijnen vallen.  

Het gaat hierbij om de plan-MER richtlijn 2001/42/EU en 2018/1999/EU en 2018/2001/EU.  

In bijgaande PDF staat de recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU, ons hoogste 

rechtscollege van de EU, welke  handelt over het dwingendrechtelijke karakter van de SMB  Richtlijn 

2001/42/EU waarin ook het VN Verdrag van Aarhus is geïncorporeerd. Deze dienen door de 

gemeente uitgevoerd te worden, ook indien het rijk of provincie dit verwaarlozen. 

De SMB Richtlijn 2091/42/EU schrijft voor dat plannen met vergaande milieu- en 

gezondheidsgevolgen onderworpen moeten worden aan een milieutoetsing.  

Stelselmatig heeft de Raad van State het ontbreken van een dergelijke rapportage goedgevonden.  

Door de recente  uitspraak van het Europese Hof, het hoogste rechtscollege in de EU, komt de 

jurisprudentie van de Raad van State in een ander daglicht te staan. 

Binnen onze gemeente zijn meerdere projecten in werking mbt zon en of windenergieopwekking, 

waarbij bewoners mogelijk bloot worden gesteld aan gezondheidsschaden welke deze vormen van 

energieopwekking met zich mee brengen.  

In de EU geldt het beginsel van Unietrouw voor ook gemeenten, los van rijk en provincie.  

Als gemeente Delfzijl hebben onze eigenstandige verantwoordelijkheid. Ook in situaties waarin de 

rijks- of provinciale overheden het niet zo nauw nemen met de toepassing van de EU-richtlijnen zijn 

wij rechtens gehouden deze wel uit te voeren.  

De burgemeester heeft als bestuursorgaan op grond van de Gemeentewet hierin een eigenstandige 

verantwoordelijkheid. 

Ik acht het wenselijk dat de burgemeester gelet op zijn taken vastgelegd in onder meer de artikelen 

170 en 171 Gemeentewet aan de toepassing het Europees recht aanhoudende zorg besteedt. In het 

bijzonder is dat van belang voor een juiste toepassing van voornoemde richtlijnen. 

 

Ik stel u de volgende vragen op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde voor de raad aan 

respectievelijk de burgemeester (1 t/m 5) en aan het college van burgemeester en wethouders  (6 

t/m 11). 

 

Vragen aan burgemeester: 

1. Ziet u als burgemeester ,net als ik ,het EU-beginsel van unietrouw als een verdragwettelijk 

beginsel dat door de gemeente Delfzijl onverkort en loyaal uitgevoerd dient te worden? 

2. Wilt u aangeven hoe u als burgemeester in de uitoefening van uw taken vastgelegd in artikel 

171 Gemeentewet, waakt over de toepassing van de EU-wetgeving, het recht van de 

Europese Unie en hoe u de toepassing ervan bevordert? 



3. Wilt u in het bijzonder aangeven welke aandacht de SMB Richtlijn 2001/42/EU daarbij heeft 

gehad en gaat krijgen? 

4. Heeft u gelet  op uw taak toe te zien op de kwaliteit van procedures op het vlak van 

burgerparticipatie (art 170 lid 1 onder c) daarbij aandacht geschonken aan de vereisten van 

het Verdrag van Aarhus, geïncorporeerd in de EU richtlijnen,  die in artikel 7 voorschrijft 

dat participatie in een vroeg stadium, als alle opties nog openliggen, moet plaatsvinden? 

5. Bent U bereid voorstellen uit te werken voor een betere borging van het EU-recht en 

richtlijnen op bovengenoemde punten en deze voor te leggen aan de raad? 

 

Vragen aan college van burgemeester en wethouders:  

6. Was uw college voorafgaand aan onze vragen en de recente publiciteit 10 september 2020 

bekend met de uitspraak van 25 juni 2020 van het Europese Hof? Zo ja, per wanneer bent u 

begonnen zich in de consequenties van deze uitspraak te verdiepen? Zo neen , bent u bereid 

zicht te verdiepen in de gevolgen voor onze gemeente m.b.t. deze uitspraak? 

7. Hoe gaat uw college om met al vergunde of nog te vergunnen zon- of windenergieopwekking 

projecten, dit met de wetenschap van nu? 

8. Is het windmolenpark windpark zuid getoetst aan de uitspraak van het Europese hof en of de 

genoemde EU richtlijnen? zo ja, wat is de uitkomst van dit onderzoek? Zo neen, waarom 

niet? 

9. Zijn de  zonneparken  getoetst aan de uitspraak van het Europese hof en of de genoemde EU 

richtlijnen? Zo ja ,wat is de uitkomst van dit onderzoek? Zo neen waarom niet? 

10. Is uw college bereid om alle projecten welke vallen onder deze uitspraak van het Europese 

Hof en de voornoemde EU richtlijnen voor de gemeenteraad in beeld te brengen met alle 

gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof? 

11. Kan/wil uw college aangeven in hoeverre de gemeentelijke RES besluitvorming voldoet aan 

de uitspraak van het Europese Hof en de genoemde EU richtlijnen?   

 

Uw antwoorden zie ik met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Ottens, fractie voorzitter Seniorenpartij Eemsdelta 

Marktstraat 5 

9934CH Delfzijl 

 



P E R S B E R I C H T /  V E R K L A R I N G	
	
 
23 SEPTEMBER 2020	
 
BEHOUD LITHSE POLDER	
 
WINDTURBINES IN DE GEMEENTEN OSS EN 'S-HERTOGENBOSCH 	

De Gemeenten Oss en 's-Hertogenbosch kijken weg! Dat is ontoelaatbaar.  
Bestuurders dienen de rechtsstaat te respecteren en de wet uit te voeren. 
	
EU-richtlijnen behoren tot de EU-wetgeving die bestuurders in Nederland uit dienen te voeren. 
Helaas doen de bestuurders van Oss en ‘s-Hertogenbosch dat niet. 
 
Uit een recente uitspraak van het Europese Hof van 25 juni 2020 blijkt dat zon en windparken onder 
de Europese richtlijnen vallen. 	
Het gaat hierbij om de plan-MER-richtlijn 2001/42/EU en 2018/1999/EU en 2018/2001/EU.  	
Deze recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie van de EU, het hoogste rechtscollege van 
de EU, welke handelt over het dwingendrechtelijke karakter van de SMB  Richtlijn 2001/42/EU 
waarin ook het VN Verdrag van Aarhus is geïncorporeerd, dient door de gemeenten uitgevoerd te 
worden, ook indien het rijk en/of provincie dit verwaarlozen. 	
De SMB Richtlijn 2091/42/EU schrijft voor dat plannen met vergaande milieu- en gezondheids-
gevolgen onderworpen moeten worden aan een milieutoetsing.	
Tot nu heeft de Raad van State het ontbreken van een dergelijk zwaar onderzoek goed gevonden, 
maar deze lijn is op grond van het recente EU-arrest niet vol te houden. 

Door de recente uitspraak van het Europese Hof, komt de jurisprudentie van de Raad van State in 
een ander daglicht te staan. 	
Binnen onze gemeenten zijn meerdere projecten in werking m.b.t. zon en of windenergieopwekking, 
waarbij bewoners het risico gaan lopen bloot te worden gesteld aan gezondheidsschaden welke deze 
vormen van energieopwekking met zich meebrengen. Ook het milieu, flora en fauna en het 
landschap lopen ernstige risico’s op schade. 

Toepassing van de EU-richtlijnen had de burgers en het milieu tegen deze risico’s moeten 
beschermen. Door dat na te laten handelen de bestuurders van de gemeenten Oss en Den Bosch 
tegen de belangen van de eigen burgers en tegen de belangen van hun eigen gemeenten! 
 
De gemeenten hebben nagelaten de SMB richtlijn van de EU inzake voorafgaand onderzoek - dus 
vooraf aan het activiteitenbesluit - en volwaardige burgerparticipatie vooraf aan de besluitvorming 
van windturbineparken etc. uit te voeren. 
 
Nu er een EU-arrest is dat zich hierover na een eerder arrest opnieuw en ondubbelzinnig uitspreekt -
het arrest van 25 juni jl. - komt ook de rol van de burgemeester in beeld om dat te herstellen. 
De burgemeester komt immers een bijzondere verantwoordelijkheid toe dat 
besluitvormingsprocessen van de gemeente juridisch in orde zijn en dat er behoorlijk wordt bestuurd 
en dat (170 lid 1 onder c Gemeentewet) ook de burgerparticipatie kwaliteit heeft en voldoet aan de 
criteria van de SMB-richtlijn van de EU.  
Dat houdt in dat, helemaal aan het begin, vóór de besluitvorming de burger een sturende invloed 
moet kunnen uitoefenen op basis van een optimale informatiepositie. Daaraan voldoet het 
besluitvormingsproces in de gemeenten Oss en ‘s-Hertogenbosch in de verste verte niet.  



  
De burgemeester heeft naast de Gemeentewet ook op grond van het EU-oprichtingsverdrag de taak 
en plicht het EU-beginsel van Unietrouw in praktijk te brengen. De burgemeester kan zich niet 
verschuilen achter de raad, college en de Raad van State en zich aan de plicht onttrekken de foute 
besluitvorming te herstellen.  
 
De vraag is nu hoe de huidige bestuurders van Oss en 's-Hertogenbosch omgaan met al vergunde of 
nog te vergunnen zon- en/of windenergieopwekking projecten; dit met de wetenschap van het arrest 
van 25 juni 2020 
 
Het Democratisch Energie Initiatief, waar hoogleraren internationaal en bestuursrecht aan 
verbonden zijn, geeft als commentaar op de recente beantwoording van raadsvragen van Sjef van 
Creij: 
 
'Zolang de Raad van State het afdekt wordt bestuurders een geweldige smoes in de mond gespeeld 
om zich te verschuilen en zich te onttrekken aan het zelf nemen van een beslissing zoals het EU- 
recht vereist”. 
 
Die uitweg kiest 's-Hertogenbosch. 
 
Het ligt dan in de lijn der verwachting dat de Gemeente Oss deze lijn ook zal kiezen; immers beide 
gemeenten werken samen met de provincie aan dit project “De Duurzame Polder”. 
 
Maar het is nog niet te laat. 
Wij doen een beroep op het gezonde verstand van onze burgemeesters, wethouders en raadsleden. 
 
Een verstandig bestuur zou op zijn minst zich achter de oren krabben en even buiten het speelveld 
gaan om de uitslag van de juridische wedstrijd af te wachten. 
 
Als de huidige bestuurders van de gemeenten dat niet doen en voortgaan met de besluitvorming die 
in strijd is met het EU-recht, doen zij afbreuk aan onze democratische rechtsstaat en zullen wij als 
burgers zelf voor onze democratie op moeten komen. 
Wij kunnen dan niet anders dan alle middelen van de rechtsstaat in te zetten, waaronder het 
beginsel van Unietrouw dat vastgelegd is in het EU-oprichtingsverdrag. 
Willen de bestuurders van Oss en ‘s-Hertogenbosch het zo ver laten komen?; onderwerp worden van 
een nieuw EU-arrest? 
Waar kiezen zij voor?; kostenverslindende procedures in plaats van nu de besluitvorming opschorten 
en in overeenstemming met de EU-richtlijnen brengen? 
Met de daaraan verbonden aansprakelijkheid en schadeclaims? 
Met klachten wegens onbehoorlijk en onzorgvuldig bestuur? 
Als de nu voorliggende besluitvorming niet wordt opgeschort is dat het voorland dat de huidige 
bestuurders van Oss en ‘s-Hertogenbosch tegemoet kunnen zien. 
 
Het gaat om onze democratische rechtstaat.  
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie en/of interviewverzoeken, kunt u contact opnemen met de heer Vos van 
Behoud Lithse Polder 06 53 25 20 76 en de heer Niko Broekema van DEI 06 14 57 77 42 
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De top vandeVolksbank
is de afgelopenmaan-
den vooral drukbezig
geweestmet zichzelf.

Met botsendebestuurders,met
hetwel of niet delen van informa-
tie in rapporten enmetdeAme-
rikaanse verblijfsvergunning van
denieuwe ceo,waarvande risi-
co’s veel te laat zijn erkend.

De internebotsingen resulteer-
denuiteindelijk inhet ontslag
vanfinancieel topmanPieter Veu-
ger.Daarmee is de rust nogniet
weergekeerdbij de staatsbank.
Mogelijk vertrekkennogmeerbe-
stuurders. Inde lagere regionen
vandebankmoetmet ledeogen
wordengekekennaarde scher-

mutselingen inde top.
Het is eengênante vertoning,

helemaal voor een staatsbank
die ‘demenselijkemaat’ zohoog
inhet vaandel heeft staan. Alle
bovenstaandedossiers slurpen
energie en leidenaf vanhet toe-
komstbestendigmaken vande
staatsbank.Opdat laatste punt
moetennoggrote stappenwor-
dengezet.

Het is alweer zeven jaar gele-
dendat de staat SNSReaal, de
voorloper vandeVolksbank,
heeft genationaliseerd vanwege
degrotefinanciële problemen

Alle dossiers slurpen
energieen leidenafvan
hettoekomstbestendig
maken van de
staatsbank

waarindebank verkeerde. En
nog steeds is debankniet klaar
omopeigenbenen te staan. Er
wasde afgelopen jaren teweinig
oog voorhet efficiëntermaken
vandebank.

Denadruk lagde afgelopen
jaren te veel opgoedwillendoen.
Ophetnastreven vaneenaan-
deelhoudersmodelwaarbijmaat-
schappij, klanten enwerknemers
net zoveel te zeggenkrijgen als de
eigenaar.Hierdoor staat er een
bankdie teweinigwinstmaakt
door gedragwaar alleende eigen
klanten vanprofiteren,maar
waardehele samenleving indi-
rect voorbetaalt.Want zo’nmo-
del zal zonder twijfel leiden tot
een lagere opbrengst bij verkoop
vandebank.

Het is hoog tijddat deminis-
ter vanFinanciënordeop zaken
stelt. Dehuidige rvc en raad van
bestuur zijndusdanig vervloch-
tenmetdeproblemendat ze er
niet zelf uit kunnenkomen.

Ermoet rust komenbinnende
bank.Daarvoor is het belangrijk
dat deminister erop toeziet dat
het onderzoekdat is aangekon-
digdnaardedynamiekbinnende
topookdaadwerkelijk onafhan-
kelijk is en eenbrede reikwijdte
heeft.Deonderste steenmoet
bovenkomenoverwat zichde
afgelopenmaandennudaadwer-
kelijkheeft afgespeeldbinnende
bank zodat deonrust niet langer
doorettert.

Daarnaastmoet er een stra-
tegie komendie een zelfstandig
bestaanmogelijkmaakt.Het is
nietwenselijk dat debank tot in
lengteder dagen in staatshanden
blijft.

Commentaar
Rust moet snel terug
bij de Volksbank

d
Meer lezen?
fd.nl/commentaar

M A C R O - E C O N O M I E

Nederlandseeconomen:
overheidsschuldkan
gerust verdubbelen

DaanBallegeer
Amsterdam

Deoverheidheeftnogheelwat ruimteomde
economie nu en in de komende jaren aan te
jagen, vindenNederlandse economen.

Negenopde tien ziener geenprobleem in
alsdeschuldnaar90%vanhetbrutobinnen-
lands product gaat. Nu ligt dat nog rond de
63%. Twee op de drie vinden zelfs 120% een
houdbaarniveau,zoblijktuiteenenquêtevan
economenbladESBinsamenwerkingmetde
denktanks Sustainable Finance Lab enOur
NewEconomy.

De vraagblijft danwel hoehet kabinet dat
geldindecoronacrisismoetuitgeven,enwaar-
aan?Die onzekerheid kan verlammendwer-
ken. Iets doen kan de verkeerde keuze blij-
ken,maar dat geldt ook voor niets doen.Om
beleidsmakerstehelpenvroegESBmeerdan
360economenvanonderwijsinstellingenen
allerhandeonderzoeksbureausnaareeneva-
luatie vanhethuidigebeleid, enwelkeadvie-
zen ze zoudengeven voorde toekomst.
Een opluchting voor het kabinet is alvast

dat er niet alleen veel steunblijkt te zijn voor
hethuidigesteunprogrammadatbeginokto-
ber afloopt,maar ook omde zijwieltjes voor
de economie daarna niet op te bergen. Daar
pleitalthans92%vandeeconomenvoor. ‘Het
gaatnuevennietomdeexacteomvangvante-
kort en schuld’, steltHande Jong, voormalig

hoofdeconoom van ABNAmro. ‘Beleidsma-
kers kunnen niet weten hoeveel ze precies
moetendoen.Dankun jebetermeerdange-
noegdoen, dan teweinig.’
Er zijn twijfels over het nut van belasting-

verlagingen, zeker die voor grote bedrijven.
‘Generiekestimulansenkunnenpasworden
toegediendalshet virusondercontrole is, en
de economieweer open’,meent Bas Jacobs,
hoogleraar economieenoverheidsfinanciën
aan de Erasmus School of Economics. ‘Dan
stuttenzedevraagenkunnenzede langeter-
mijnschade van de crisis beperken. Zolang
coronanietondercontrole is,moetoverheids-
beleid gericht zijn op het verzekeren van in-
komensdalingen vanmensen, het geven van
steunaanilliquidemaarsolvabelebedrijven,
enhetsluitenofherstructurerenvanniet-sol-
vabelebedrijven.’
De primaire focus van het steunpakket

moet volgens de meeste bevraagde econo-
men liggen op het creëren van nieuwewerk-
gelegenheid. Daar zien ze vooral kansen in
het onderwijs, de zorg, cultuur, en de bouw-
enenergiesector. Indieeerste tweeisal jaren-
langsprakevanpersoneelstekorten,die laat-
ste tweestaancentraal indeomslagnaareen
duurzamere economie.
Ook het enthousiasme voor meer over-

heidsinvesteringen is groot.Dergelijkeplan-
nen kunnen rekenen op de instemming van
77% vande economen. Eerder dezeweekbe-
sloothetkabinet totdeoprichtingvaneenNa-
tionaal Groeifonds, dat de komende vijf jaar
€20mrdkaninvesteren,ondermeer inkennis
en infrastructuur.
Een van de kritieken op dat ‘Wopke-Wie-

bes-fonds’ is dat het niet genoeg ruimte laat
voor verduurzaming. Voor de voorgestelde
projecten is ‘het effect op de bbp-groei lei-
dend’. Dat kan investeringen uitsluiten die
wel welvaartsverhogend zijn,maar die zich
niet vertalen in eenhoger bbp.

Dekabinetsvisie is ook te vindenonder de
beleidseconomendie hebbendeelgenomen
aande enquête. Zij geven eenhogeprioriteit
aanproductiviteit,eneenlageaanduurzaam-
heid.Eenmarkantverschilmetderestvande
bevraagde economen, die de nadruk leggen
ophetbeoogdeeffectvaninvesteringenopde
werkgelegenheid,hetstrevennaarduurzaam-
heid, enmeer sociale gelijkheid.

$ Coronacrisis leidt tot veel
onzekerheid bij beleidsmakers

$ ESBvroeg economenom
adviezen over coronabeleid

$ Velen zien geen probleem
in stijging overheidsschuld

De vraag blijft hoe
het kabinet dat geld
in de coronacrisis
moet uitgeven,
en waaraan?

ENERGIE

Botsing tussen
democratie en
vergroening
Nederlandmoet vergroenen
enduskomener steedsmeer
zonneweidenenwindparken.
Groteprojectengaan vrijwel al-
lemaal naardeRaad vanState,
maarworden inde regel goedge-
keurd.DeRvSkijkt alleenof de
procedure is gevolgd: zijnde juis-
te vergunningenaangevraagd.
Maarhet Planbureau voorde
Leefomgeving stelt: deburger
is teweinig inbeeldbij bijvoor-
beeldde vergunning vangrote
windparken.

a PAGINA 10

FINANCIËLE SECTOR

Nordian: geen
haaien,maarwel
een scherp randje
Derechtbankoordeeltmorgen in
het conflict tussen investerings-
maatschappijNordianCapital en
J-Club, eenbedrijf dathandelt in
armbandjes, sjaaltjes enwens-
kaarten. J-ClubzegtdatNordian
ondereenverkoopdealuitwildie
vlak voor coronawasgesloten.
Nordianzegt verder tewillen,
maaronderandere voorwaarden.
DatNordian indevechthouding
staat, verrast velen,want ze staan
nietbekendals ‘haaien inpak-
ken’.Maarer staat veelophet spel.

a PAGINA 21

VERZEKERAARS

Onrustoverharde
lijnDeHypotheker
tegen franchiser
Franchisenemers vanDeHypo-
theker uitenhunzorgenover de
harde lijndiehetmoederbedrijf
kiest in een conflictmet een fran-
chiser uit Best.Hijwordt beticht
van fraude,maar volgenshem
was er sprake van een fout.DeHy-
pothekerneemtde zaakhoogop,
omdatdie leidde tot eenmelding
bij deAFM.Andere franchisene-
mers vrezendat dedirectienu zo
hardoptreedt om inde toekomst
makkelijker contracten te kun-
nenbeëindigen.

a PAGINA 6
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‘Vergunningenvoorwindparken
zijn in strijdmetEuropese regels’
Bert vanDijk
Amsterdam

Eenuitspraak vanhetEuropeseHof
van Justitie kanmogelijk verstrekken-
de gevolgenhebben voordeuitrol van
wind- en zonneparken inNederland.

De StichtingDemocratisch Energie Ini-
tiatief en een zestal verenigingen van
omwonenden spannen een kort geding
aantegentweewindparkenindeDrentse
Veenkoloniënomdewerkzaamhedente
latenstaken.Debouwvergunningenvoor
deparkenzoudenmogelijk instrijd zijn
met Europesemilieuregels endus inge-
trokkenof opgeschortmoetenworden.

Hetkortgedingbetreftdewindparken
DrentseMondenOostermoer enWind-
park Pottendijk, waar in totaal tiental-
len windturbines met een hoogte van
210metermoetenkomen.Eeneventue-
leuitspraakkanookgrotegevolgenheb-
benvoorwind-enzonneparkeninderest
vanNederland.Ookanderegroteprojec-
tendie impacthebbenophetmilieuwor-
denmogelijk geraakt.

Omwonenden van dewindparken in
de Veenkoloniën hebben de afgelopen
jaren tot aandeRaad van State geproce-
deerdtegendekomstvandewindparken.
Zemakenzichzorgenoverdemilieu-en
gezondheidseffectenvandeturbines.De
RaadvanStateverklaardein2018allebe-
zwarenongegrondennietontvankelijk.

Een recent arrest vanhetHof van Jus-
titie van de Europese Unie geeft omwo-
nendenmogelijknieuwemunitieomde
windturbines tegen te houden. ’Die uit-
legvanhetHof laat innietmisteverstane
bewoordingenweinigruimtevoordean-
dereuitlegvandeRaadvanStatealhier’,
zegt Peter de Lange, de advocaat van de
omwonenden. ‘Dieuitleg isonjuistente
beperkt.’Hierdoorkomendeuitspraken
vandeRaadvanStateoverdeNederland-

Windmolens opweg naar dewindparken Drentse Monden enOostermoer FOTO:ANP

Omwonendenmaken
zich zorgen over
de milieu- en
gezondheidseffecten
van de windturbines

se windparken volgensDe Lange in een
heel anderdaglicht te staan.
Het arrest van het Europees Hof be-

trof geluidseffectenbij eenaantalwind-
parken in Vlaanderen. De uitspraak in
junibevestigtvolgensDeLangedatwind-
molenparkenonderdeEuropesemilieu-
richtlijnvallen. ‘Deessentie isdatuitdie
richtlijn dwingend volgt dat plannen of
programma’smetaanzienlijkemilieuge-
volgen voorafgaand aan eenmilieutoet-
singonderworpendienenteworden.De
Nederlandseoverheid laat dit na.’

Op ditmoment worden bij windpar-
kenwelmilieutoetsen gedaan,maar op
basis van normen die staan in het zoge-
noemdeActiviteitenbesluit.Datzijnalge-
mene, wettelijke regelingen en daarom
volgensdeRaadvanStatenietzelfonder-
worpenaaneenmilieueffectrapportage.
Die visie komt mogelijk op losse

schroevendoordeuitspraakvanhetEu-
ropeesHof, zegt ookHermanBröring,
hoogleraar bestuursrecht aan de Rijks-
universiteit Groningen. ‘De Raad van

Stateheefteerdergezegddathetontbre-
kenvaneendergelijkerapportageniet in
strijd ismethetEU-recht,omdatdezere-
geling niet onder het begrip plannen of
programma’s valt’, zegt hij.
Maar uit het recente arrest van het

EU-Hofzoukunnenwordenopgemaakt
datwettelijke voorschriftenwel kunnen
worden beschouwd als een plan of pro-
gramma. ‘Dat isandersdandeRaadvan
Stateheeftberedeneerd’, aldusBröring.
‘Gezien de uitleg van het EU-recht door
hetHof kun je nu twijfels hebben bij de
jurisprudentie van de Raad van State.
Wettelijkegeluidsnormen,bijvoorbeeld
waarmeemilieueffectenvanwindparken
berekend worden, dienen misschien
toch onderworpen te worden aan een
milieueffectrapportage.’

Demilieuonderzoekendienubij indi-
viduele windparkenworden uitgevoerd
zijn gebaseerdop sterk verouderde aan-
namen en normen die nooit zelf onder-
worpenzijnaaneenmilieutoets, zegtDe
Lange. ‘Erwordtooknietdaadwerkelijk

gemeten.Windturbines hebbennu een
hoogtevan250meter.Degeluidseffecten
daarvanzijnheel andersdaneenmolen
van75meterhoog,waar indealgemene
normenmeewordt gerekend.’

AlshetActiviteitenbesluitnietigwordt
verklaard,kandatgrotegevolgenhebben
voor alle grote projecten die een impact
hebben op hetmilieu. ‘Het is vergelijk-
baarmetwaternadediscussierondstik-
stofdepositie isgebeurd’,aldusDeLange.
Bröringzietwel verschillenmethetstik-
stofdossier. ‘Het kan best zo zijn dat de
milieunormen bij nadere beschouwing
inhoudelijkprimazijn.Maarer isnuwel
redenvoordeRaadvanStateomzijnoor-
deel teheroverwegen.’Eenwoordvoerder
vandeRaadvanStatesteltdatdeEurope-
se jurisprudentienauwlettendwordtge-
volgd. ‘Welke gevolgenhet arrestmoge-
lijkheeftvoorhetActiviteitenbesluit,kan
pasbeoordeeldwordenalseenpartijdit
ineenconcrete zaaknaar vorenbrengt.’

TECH ENMEDIA

Applekiest voor
tegenaanval in
strijdmetEpic
Appleheeft EpicGames, dema-
ker vandepopulaire schietgame
Fortnite, eerder dezeweek voor
de rechter gedaagdeneist scha-
devergoedingwegens gederfde
inkomsten, blijkt uit rechtbank-
documenten.Daarmeekiest
Apple, dat vorigemaanddoor
Epicwas gedagvaard, voor een
frontale tegenaanval.Het eist ‘te-
ruggave vanalle inkomsten,win-
sten, compensatie, voordelen en
andereonrechtmatig verkregen
winsten’.

a PAGINA 9

EUROPA

Brusselmengt
zich in slag
omNoordzee
DeEuropeseCommissiewil dat
30%vanhetEuropese zeeop-
pervlak eenbeschermde status
krijgt.De teller komtnunog
niet eensbovende11%uit.Het
gebiedwaarvoor strikte bescher-
minggeldt,moet zelfsmet een
factor tienomhoog.Noordzee-
vissers vrezendat zij nogmeer in
hunwerkterreinbeperktworden.
Maar sommigen zien juist kan-
senompulsvissenuit het ver-
domhoekje tehalen.

a PAGINA 18

AUTO’S

Analistenblijven
sceptischover
koers vanTesla
IsTesla eenkoopje?Dat vragen
beleggers zichafnaeenverkoop-
golf die vorigeweekbegonen
gisterenenigszins totbedaren
kwam.Eenbelangrijkeaanlei-
ding voordeuitverkoopwashet
nieuwsdatTeslaniet inde toon-
aangevendeS&P500-indexkomt.
Beleggers enhetbedrijf hadden
hierwelopgerekend.Analisten
diehet aandeel volgen, zijnal
langer sceptisch.Vande33die
recentelijk eenadviesgaven, ra-
denslechts4aanhet tekopen.
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belangrijk is dat burgers zich inhet beleidher-
kennenengehoordworden’.Oftewel: het vergt
afstemmingmetdeburger. ‘Diemoetniet het
sluitstuk zijn van institutioneel overleg’, stelt
PBL-directeurHansMommaas. ‘Deburger is
nog teweinig inbeeld.’De conclusie vanhet
PBL-rapport luidt danook: betrekdeburger
meerbij leefomgevingsbeleid.

Wordt deomwonendenuaandekant gezet?
‘Deneiging is omte zeggendathet niet goed
gaat,maar ikmoetdaar toch tegeningaan’, zegt
EefjeCuppen. Zij is hoogleraarGovernanceof
Sustainability aandeUniversiteit Leiden. Eer-
der, aandeTUDelft, deed zeonderzoeknaar
controversesbij energieprojecten. Zeonder-
zochthetwindparkbij deN33 inMeedenende
CO2-opslag inBarendrecht.Het planwasom
CO2op te slaanonder eenwoonwijk.Hetmi-
nisterie vanEconomischeZakenenShell keken
‘puur technologisch eneconomisch’ naarhet
project, zagCuppen. Aanvankelijk zette het rijk
de gemeente gewoonbuitenspel.

Bewonerswarenwoedend.De risico’swaren
voorBarendrecht, terwijl debaten voordebvNe-
derlandwaren. Enhoe veiligwashet omCO2op

hevig tussen
tie en democratie

te slaanopeenplekwaarmensenwonen,waar
kinderen spelen?Het verzet zwol aan, politiek
kwamener steedsmeer twijfels ennadrie jaar
beslootDenHaaghet plan te schrappen. Sinds-
dien zijn er geenplannenmeer omCO2op te
slaanonderde grond, althansophet vasteland.

TERREURDREIGING
Tegenover dat soortmiskleunen staanook
projectenwaarhetwél goedgaat, zegtCuppen.
WindparkKrammer, opdegrens vanZuid-Hol-
landenZeeland, noemde zich ‘het grootste
burgerinitiatief vanNederland’.De ruimvier-
duizend leden zijn zelf financier en eigenaar.
Hoewel ookover datwindpark tot aandeRaad
vanState is geprocedeerd, geldtKrammer alom
als succesverhaal.De tegenpool vanOostermoer
inDrenthe,waar zelfs terreurdreigingwas.

‘Je ziet dat energiemaatschappijenomge-
vingsmanagershebben’, zegtCuppen. ‘Dat zijn
mensendie vaak echthunbest doen. Er komen
gebiedsfondsen, zodat deopbrengstenook ten
goedekomenaande regio. Tien jaar geleden
wasdit soortmanagers er ookwel,maardraaide
hetmeer omvergunningen.’

Wordt daarmeegeluisterdnaardeomwonen-
den?Het blijft een versnipperdbeeld,met als
teneurdat er vooral veel problemenzijn.Wind-
parken springenhetmeest inhet oog,maar ook
het verzet tegen zonneweiden zwelt aan. Er zijn
steedsmeer akkers die vol staanmetpanelen.
EnmethetGroningse gasdebaclenoggaande, is
verzet tegengeothermie allerminst uitgesloten.
Want ookbij aardwarmtewordt er geboord in
deondergronden is er vrees voor een instabiele
bodem.

Uiteindelijk gaat het omdraagvlak enparti-
cipatie. Voorhet slagen vangroeneprojecten is
steun vandeomwonendenendemogelijkheid
omwat aanwindturbines of zonneweiden te ver-
dienenonontbeerlijk. Cuppen schetst eenbeeld
van lokale overhedendiemet elkaarmoeten
spreken,metburgers enmetbedrijven, enwaar
de centrale overheid somsooknogdoorheen
dendert.Opeeneindelozemanier is er contact
tussenburger enoverheid—inspraakavonden,
brieven, campagnes—en toch verdwalenmen-
sen soms inhet veen vandebestuurslagen.

BinnenkortmoetendertigNederlandse re-
gio’s plannenpresenterenhoe ze gaan vergroe-
nen.Dat is deRegionaleEnergie Strategie (RES).
BestuurlijkNederland, zeker gemeenten enpro-
vincies,maakt dezer dagenoveruren. ‘Wordt de
burgerwel gehoord indeRES? Ik vraaghetme
af’, zegtCuppen.DeRES is omgevenmet vraag-
tekens: vergroening is technisch zo complexdat
er bij voorbaat al scepsis is of gemeentenover
voldoendekennis beschikkenomzo’n goede
strategie uit te stippelen.Het gaat indewoor-
den vandehoogleraar om ‘energiedemocratie
en energierechtvaardigheid’. ‘Dediscussie in

beleid enwetenschap is steedsmeer verschoven
naardemaatschappelijke enmorele aspecten
vanenergietransitie.’

Wemoeten ‘vangrijzewittemannenpartici-
patienaarmassaparticipatie’, concludeerde
postdoc-onderzoeker ShannonSpruit vande
TUDelft.Minister EricWiebes stelde voor om
burgers via eenParticipatieveWaardeEvalua-
tiemassaal te betrekkenbij energieprojecten.
Sympathiek,maarde term is volstrekt niet uit-
nodigend.Burgers erbij betrekken is ook inge-
wikkeld, zegtCuppen. Zij vindt dat er veel van
mensenwordt gevraagd. Zonnepanelenophui-
zen,woningen isoleren, energie besparen: velen
doenernaarhartenlust aanmee,maar eengro-
te groepheeft er helemaal geenboodschapaan.

Dat is zowel begrijpelijk als problematisch.
HetKlimaatakkoord vanParijs is getekend,Ne-
derlandheeft een energieakkoord, dekolencen-
trales zijn over tien jaar dicht, indeNoordzee
verrijzenwindparken, huizenmoeten vanhet
gas af: afgaandopdegangbarebespiegelingen
zietNederlander over dertig jaar drastisch an-
ders uit. Dat gaat hoedanookgebeuren, endus
komt erweerstand.De conclusie vanCuppen:
‘TussenCO2-reductie endemocratie lijkt span-
ning tebestaan.’

“
‘Wordt deburgerwel
gehoord indeRegionale
Energie Strategie?
Ik vraaghetmeaf’
Eefje Cuppen
hoogleraar Governance of Sustainability
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. Nederland moet ver-
groenen en dus komen
er steeds meer zonne-
weides en windparken.. Grote projecten gaan
vrijwel allemaal naar de
Raad van State, maar
worden in de regel
goedgekeurd.. De RvS kijkt alleen of
de procedure is gevolgd:
of de juiste vergunningen
zijn aangevraagd.. Maar het Planbureau
voor de Leefomgeving
stelt: de burger is te
weinig in beeld.

‘E
r is geenobjectieve rechtsgang.’
Dat is eenboude stelling,maar
RobRietveld, directeur vandeNe-
derlandseVerenigingOmwonen-
denWindturbines (NLVOW), zegt
het haast terloops. Rietveldheeft

genoeggezien: hij is al jarenbetrokkenbij verzet
tegenwindparken. ‘MensengaannaardeRaad
vanState, niet eens altijd omdat ze er vertrou-
wen inhebben,maar zodat ze kunnen zeggen
dat ze er alles aanhebbengedaan.’

Hoedemocratisch isNederland?Vraaghet
aanmensendiedicht bij eenwindparkwonen
enhet antwoord laat zich raden.Niet. Zeker in
het oosten vanDrenthe,waarhet rijk de regie
heeft genomen,hebbenmensenhet gevoel dat
ze zijn gebulldozerd. Eenwindparkmet turbi-
nes van210meter, datmoest en zouer komen.
Dat ermensen tussenwonen?Soit.

Enwat kaneenomwonende?NaardeRaad
vanState stappen.Diehoudtniet bij hoeveel
procedures erwordengevoerd tegen zonnewei-
denenwindparken,maar tientallen zijnhet ze-
ker. Vooral grotewindparken lokkenprotest uit.
Deprocedurebij deRaadduurt zo een jaar en
veel protest is tevergeefs. Althans,windparken
N33enDrentseMondenOostermoer,windpark
Fryslân,windparkZeewolde: altijd zijn er bezwa-
ren, stuk voor stuk zijndie terzijde geschoven.
Enbij hetwindparkwaardeklachtwel gegrond
werd verklaard, bijGeervliet onderRotterdam,
stondende turbines allang tedraaien.

DeRaad vanState oordeelt of deoverheid
het recht goedheeft toegepast, zegt eenwoord-
voerder. ‘Dat recht laat deoverheid soms veel en
somsweinig keuze.’ Bij eenwindpark is er veel

ruimteomeigenkeuzes temaken: bijvoorbeeld
overwaarhetmoet komenenmethoeveelwind-
molens. ‘DeRaad vanState zal toetsenofhet
besluit vandeoverheid zorgvuldig is genomen
en voldoende is gemotiveerd.Dus: zijnde juiste
vergunningenaangevraagd, zijndewettelijke
regels over bijvoorbeeld geluidsoverlast en af-
standengevolgd, zijndeonderzoekendaarnaar
zorgvuldiguitgevoerd’, zegt dewoordvoerder.

‘Eenmarginale toets, niet op redelijkheid’,
vindtRietveld. Volgenshemheb je geenkans
eenwindpark tegen tehouden. ‘Doelstellingen
wordenerdoor gedrukt.’ Dat steekt. Enhet on-
dermijnt het vertrouwen indepolitiek, zeker in
de landelijke gebiedenwaardewindparkenko-
men.Dorpjeswordengemangelddoorde staat.
Doorde ‘hogeheren inDenHaag’, die groots
inzettenopgroene energie,maar er zelf geenna-
deel vanondervinden.Geennadeel?Komdaar
maar eensom inde lintdorpen inDrenthe.

DEMOCRATISCHE LEGITIMATIE
HetPlanbureau voordeLeefomgeving (PBL)
publiceerde vorigeweek een studienaarde leef-
omgeving.Windparkenwordenerniet expliciet
in genoemd,maarde conclusie luidtwel dat het
‘voor dedemocratische legitimatie vanbeleid

In het kort

Dewind van voren: protest tegenWindpark
De Drentse Monden enOostermoer.
FOTO: HUISMANMEDIA/ANP

E N E R G I E

Het schuurt h
energietransit
In Wijnjewoude bestaat verzet tegen een mest
vergister, in Sellingerbeetse tegen een drijvend
zonnepark, en oppositie tegen windturbines
zie je overal. In heel Nederland zijn er groene
energieprojecten, in vrijwel heel Nederland is
er weerstand van omwonenden. Toch komen
de projecten er. ‘Het wordt erdoor gedrukt.’

“
‘Ze gaanniet naardeRaad
vanStateuit vertrouwen,
maar omte zeggendat ze
er alles aanhebbengedaan’
Rob Rietveld
belangenbehartiger omwonenden
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