TIJDLIJN WOB-verzoek
14 november 2018
Zaak d’ Oultremont wordt genoemd in een email van Stibbe advocaten aan Pels Rijcken
advocaten
15 november 2018
Q&A lijst van het ministerie n.a.v. zaak op 15 november 2018 inzake Windpark N33.
•

•

Als het gaat om de plicht van de Raad van State om prejudiciële vragen te stellen (art.
267, VWEU) stelt het ministerie dat deze plicht niet bestaat. Het ministerie zegt letterlijk
tegen de Raad van State: U bent niet verplicht prejudiciële vragen te stellen. Hier zet het
ministerie de RvS aan tot het ontduiken van de wet en het buiten werking stellen van het
Unierecht. Het ministerie verzaakt zijn plicht, als onderdeel van de Trias Politica, tot het
eerbiedigen van de rechtsstaat.
Als antwoord op de vraag of er sprake is van een Acte Clair, is het antwoord van het
ministerie een volmondig “JA”. M.a.w. het ministerie zet in op een misbruik van de Acte
Clair

6 februari 2019
•
•

Ministerie EZK overlegt met gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard,
Gaastra advocaten, en Pels Rijcken, waarbij de EU kwestie terloops wordt genoemd.
Coördinerend jurist EZK, BZK, directie Wetgeving en Juridische Zaken

30 juni 2020
•
•

Gemeente Houten ontdekt nieuwsbrief van Vos & De Lange advocaten over EU kwestie
en weet niet wat ze ermee aan moeten.
Gemeente Houten vraagt RVO wat zij vinden over de EU zaak i.v.m. zaak Goyerbrug
(ontvangen via social media). En vooral hoe ze denken het op te gaan lossen.

1 juli 2020:
RVO: De zaak van 25 juni in Vlaanderen is bekend bij EZK, I&W en BZK en wordt
gezamenlijk opgepakt.
7 september 2020
Vos & De Lange Advocaten licht ministerie in over zaak Drentse Monden, zich beroepend of
uitspraak EU Hof Nevele
10 september 2020
•
•
•

Provincies Drenthe (Windparken Drentse Monden, N34, Pottendijk, Emmen) en ZuidHolland (windpark Spui) kloppen aan bij EZK.
EZK heeft een artikel hierover gezien in het FD. “Het gaat rondzingen”.
Provincie Overijssel stelt vragen aan IPO over artikel.

10 september 2020
•
•

RVO: Hoe heet is deze soep?
Ook Interprovinciaal Overleg maakt zich zorgen.

11 september 2020
•
•
•

Gemeente Houten (windpark Goyerbrug) is bezorgd over uitspraak Europees Hof.
Email over EU Hof kwestie tussen EZK, IPO, RVO en NWEA. NWEA is duidelijk
aanwezig in het overleg.
Ministeries overleggen met advocaten initiatiefnemers over de EU kwestie.
´De gevolgen van het arrest worden inmiddels ook in Nederland voelbaar. Zo hebben advocaten
van tegenstanders van windparken in verschillende media stellig beweerd dat het arrest moet
leiden tot stilzetting van alle windmolens in Nederland. Hoewel dit overdreven lijkt, heeft dit tot
onrust in de windsector geleid. Daarnaast is in verschillende rechtszaken een beroep op het arrest
gedaan. Zo heeft een actiegroep een civiele procedure tegen de initiatiefnemers van windpark
Drentse Monden en Oostermoer aangekondigd, waarbij een bouwstop wordt beoogd. Ook in twee
bestuursrechtelijke rechtszaken over gemeentelijke windparken (Houten en Staphorst) is het
arrest in stelling gebracht. Het is dus te verwachten dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State zich op korte termijn zal uitlaten over de vraag of, en zo ja welke gevolgen het
arrest heeft voor de Nederlandse wetgeving. In een interdepartementale werkgroep (bestaande uit
I&W, BZK en EZK) wordt onderzocht hoe het standpunt van de Rijksoverheid in deze rechtszaken
het best over het voetlicht kan worden gebracht. Daartoe wordt contact gezocht met de advocaten
van de gemeenten en initiatiefnemers in beide zaken.´

13 september:
•
•
•

Discussie binnen EZK: Nieuw offensief tegenstanders windpark Drentse Monden. “Ze
grijpen iedere strohalm aan om de komst van de windmolens te dwarsbomen”.
Overleg met I&W, BZK en EZK. EU Hof kwestie staat in FD, Energeia en Volkskrant.
Er is contact geweest met NWEA en IPO.

14 september
•
•
•

•

•

•
•
•

Gemeente Houten maakt zich zorgen en vraagt advies aan EZK.
Juristen EZK zijn bezig met een woordvoeringslijn (die de EU kwestie bagatelliseert, KP).
Provincie Friesland wijst andere provincies op een analyse van ENVIR advocaten, die de
zaak bagatelliseert. Ze is zich wel bewust van het feit dat dit advocatenkantoor
regelmatig initiatiefnemers van windparken bijstaat.
EZK informeert provincies, dat zij ermee bezig is (primaire verantwoordelijkheid I&W) en
stuurt een Q&A over de kwestie t.b.v. andere overheden, die stelt dat het hier om een
strikt Vlaamse kwestie gaat. Tevens wordt een woordvoeringslijn opgesteld i.v.m. het kort
geding Drenthe (Drentse Monden, KP). Ook deze stelt dat hier om een strikt Vlaamse
kwestie gaat. Tevens baseert men zich op de uitspraak van de Raad van State in de
Batenoord-zaak van 3 april 2019 (de wetsovertreding door de Raad van State, KP). De
woordvoeringslijn moet de EU kwestie dus bagatelliseren (KP).
De provincie Zuid-Holland laat weten aan de andere provincies en ministeries EZK, BZK,
dat op 24 juni in een overleg al was aangekondigd, dat de EU kwestie (op basis van d
Oultremont) zou worden opgepakt in een zaak m.b.t. Windpark Spui in de Hoeksche
Waard. Na het Vlaamse arrest op 25 juni is gekozen voor de Drentse Monden. Ook de
DCMR (milieudienst Rijnmond) is op de hoogte van de EU kwestie.
Provincie Gelderland slaat alarm over EU kwestie.
NWEA informeert bij EZK over de communicatiestrategie m.b.t. woordvoeringslijn.
NWEA licht EZK en RVO in dat NWEA heeft gesproken met de Volkskrant en hun korte
analyse is overgenomen in een Volkskrantartikel.

15 september

Discussie over woordvoeringslijn. Die gaat alleen over het PLAN-MER-plichtig zijn van het
Activiteitenbesluit. “De actievoerders willen toch strengere normen dan het Activiteitenbesluit
voor windturbines?”
16 september
•
•

EZK, BZK, I&W akkoord over woordvoeringslijn. FD, Volkskrant en Energeia ingelicht
over hun standpunt. Ze verwachten Kamervragen.
EZK informeert IPO en NWEA over woordvoeringslijn

18 september
EZK informeert Pondera consult, dat de advocaten in de zaken in Houten en Staphorst
ongeveer dezelfde zinsneden gebruiken in de EU kwestie en derhalve waarschijnlijk contact
hebben met elkaar.
21 september
NWEA stemt inhoudelijk af met EZK over artikel dat ze gaan plaatsen
22 september
EZK antwoord dat hun juristen met name moeite hebben met de “kop” van het artikel.
25 september
Brief aan Ministerie EZK van Hou Friesland Mooi om inpassingsplan in te trekken.
1 oktober 2020
Een email over Windpark Fryslân van Hou Friesland Mooi wordt gecategoriseerd als
categorie rood.
7 oktober 2020
•
•

•
•

De landsadvocaat, WJZ en juristen van I&W zijn nauw betrokken bij de zaak Drentse
Monden in Assen en hebben meegelezen met het verweer van het windpark;
EZK: De uitspraak van het EU-Hof gaat ook in andere juridische procedures over
windparken aan de orde zal komen. Er wordt hierbij steeds door de juristen gekeken of
het verstandig is om ons als Rijksoverheid te mengen in deze zaken. Dit omdat van
belang is dat wij als Rijk helder maken hoe onze zienswijze hierin is.
Veel onderling emailverkeer tussen alle provincies: “spannende materie”
Provincie Friesland meldt dat er van Stichting Hou Friesland Mooi een intrekkingsverzoek
is binnengekomen voor het Rijks Inpassings Plan van windpark Nij Hiddum-Houw. De EU
kwestie speelt hier een rol. “Als het niet wordt ingetrokken gaan ze in beroep bij de Raad
van State.”

8 oktober
•
•
•

Vandaag was inderdaad het kort geding tegen WP Drentse Monden en Oostermoer. EZK
is niet bij de zitting
aanwezig geweest en was ook geen partij, maar we zijn wel betrokken geweest bij de
voorbereiding.
EZK vraagt alle provincies om alert te zijn op de EU kwestie.

9 oktober
•
•
•

De landsadvocaat onderhoudt nauw contact met de advocaat van de
initiatiefnemers in dossier Assen. Het aanspreekpunt van de landsadvocaat is de
afdeling WJZ binnen I&W.
Provincie Utrecht informeert naar EU kwestie bij EZK i.v.m. windpark Goyerbrug in
Houten.
Ministerie I&W ontvangt bericht dat de EU kwestie ook speelt voor Windpark Oostpolder
(Oudeschip, Groningen)

12 oktober
•
•
•
•

•

Provincie Utrecht praat over “verwarring” bij de initiatiefnemer.
Provincie Utrecht contact met EZK over link Goyerbrug en Assen.
Provincie Groningen meldt EU kwestie bij windpark Delfzijl-Zuid
EZK meldt dat Stichting Hou Friesland Mooi ook een verzoek heeft gedaan het Rijks
Inpassings Plan voor windpark Fryslân in te trekken en bij de gemeente Sûd-West
Fryslân om de omgevingsvergunningen voor beide windparken in te trekken (Fryslân en
Nij-Hiddum-Houw).
Provincie Gelderland meldt dat de tegenstanders in Zaltbommel de EU kwestie zullen
aangrijpen om de plannen daar stil te leggen.

22 oktober 2020
Een ambtenaar laat weten, dat de Minister hoogstpersoonlijk had moeten worden
geïnformeerd bij een negatieve uitspraak van de rechter in de zaak in Assen.
3 november 2020
De minister van EZK scheept de bevolking van het dorp Oudeschip af met de mededeling
dat de EU kwestie geen betrekking heeft op Nederland.
8 december 2020
Het ministerie van EZK wringt zich in de vreemdste bochten om Stichting Hou Friesland Mooi
als niet-belanghebbende te verklaren, terwijl het tegendeel overduidelijk is. De Stichting is
volgens EZK enerzijds niet algemeen genoeg en anderzijds te algemeen om belanghebbend
te kunnen

