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Geachte dame, heer,

Inzake het verzet tegen Windpark N33 bericht ik u het volgende:

Zitting

Inmiddels is er meer duidelijkheid over het moment van zitting. Deze zal plaatsvinden ná de zomer, in het vierde
kwartaal van 2018.

Géén gevoegde behandeling

Initiatiefnemers hebben via hun advocaten verzocht om de vergunningen van ‘het tweede mandje’ samen met het
inpassingsplan gevoegd te behandelen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de
Afdeling). De Afdeling wijst dit, met ons, af en geeft aan geen noodzaak te zien de zaken gevoegd te behandelen. Het
streven bestaat wel beide zaken op dezelfde zitting te agenderen.

Initiatiefnemers in de knel?

Initiatiefnemers hebben een brief gestuurd naar de Afdeling met het verzoek om ‘zo spoedig mogelijk over te gaan
tot agendering van de zitting’. Het uitblijven van een zitting en daarmee het uitstel van een uitspraak leidt tot
financiële risico’s voor het Windpark N33. Voor het ontvangen van de subsidie moesten vóór 1 mei 2018 de
opdrachten voor het leveren van onderdelen voor de bouw zijn verricht. Dit kan niet zolang er geen uitspraak is, dus
initiatiefnemers zijn te laat.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland die de subsidie verleent, heeft uitstel gegeven tot 1 januari 2019.

De Afdeling heeft inmiddels te kennen gegeven dat:
‘In 2017 is er een groot aantal zaken bij de Raad van State binnengekomen, waarbij besluiten aan de orde zijn die de
aanleg van windturbineparken mogelijk maken. Veel van die zaken kennen meerdere besluiten en tevens een groot
aantal appellanten, waarvan een aanzienlijk aantal omvangrijke beroepschriften heeft ingediend. Veel zaken bevatten
rechtsvragen, waarvoor de Afdeling de Stichting advisering Bestuursrechtspraak als deskundige inschakelt. Voor de
behandeling van deze windturbineparkzaken wordt door de Afdeling specifieke expertise van staatsraden en
ambtenaren van Staat ingezet. Al deze omstandigheden hebben gevolgen voor het indelen van zaken op zitting.’

Volg ons voor juridische updates!
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Om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen is uw beroepschrift ook opgesteld met dusdanige expertise,
dat aan de hand daarvan de Afdeling genoodzaakt is om deskundigen in te schakelen. De Afdeling komt daarom ook
tot de conclusie dat er vooralsnog geen uitspraak wordt gedaan voor december 2018.

Initiatiefnemers kunnen dus niet voldoen aan de nieuwe termijn van Rvo. Mijn team heeft Rvo dan ook per brief
verzocht tot handhaving over te gaan, zodat de SDE+ subsidie verstrekt kan worden aan andere projecten voor andere
vormen van duurzame energieopwekking, níét zijnde wind op land.

Wet openbaarheid van bestuur

Gisteren hadden wij een zitting bij de Afdeling over de Wet openbaarheid van bestuur. Al in 2015 is een verzoek
gedaan tot openbaarmaking van alle beleidsdocumenten ter realisatie van Windpark N33. Veel documenten zijn
geweigerd of voor grote delen afgevlakt door EZK en Rvo. De Afdeling zal over zes weken beslissen of deze stukken
toch openbaar moeten worden gemaakt, zodat kritisch kan worden bekeken of de locatie- en opstellingskeuze
zorgvuldig is verlopen en alle milieuaspecten voldoende bij de afweging zijn betrokken.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen en opmerkingen hebben of situaties in
het veld zien, dan kunt u dat melden bij het projectsecretariaat: project@dokk.nl.

Met vriendelijke groet,

mr. dr. J.G.L. (Anne) van Nus

Volg ons voor juridische updates!

