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Awb-bezwaar Nieuw-Beijerland, 20 oktober 2021 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

t.a.v. het Awb-secretariaat

Postbus 90602

2509 LP  DEN HAAG

Aangetekend en per e-mail verstuurd.  

Tevens per e-mail aan mr. ......., sr. Jurist Ruimtelijke Ordening. 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Namens Compensatie Plan Groep (CPG), werkgroep van Dorpsvereniging Filopopers te 

Nieuw-Beijerland heb ik kennis genomen van uw afwijzing van het verzoek intrekking 

vergunning(en) Windpark Spui, verzonden op 10 september 2021. U stelt het verzoek 

inhoudelijk beoordeeld te hebben en dat er geen aanknopingspunten zijn die nopen tot het 

intrekking van de omgevingsvergunning. U zou overigens daartoe ook niet bevoegd zijn.  

De afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft op 30 juni 2021 

(ECLI:NL:RVS:2021:1395). Uit die uitspraak blijkt onder meer dat de windturbinevoorschriften 

hier te lande het kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de 

in bijlage II van de Mer-richtlijn genoemde windturbineparken. Dat betekent dat voor de 

betrokken bepalingen een (SMB) plan-milieubeoordeling had moeten worden gemaakt. Dat 

is niet gebeurd. Dat een andere plan-Mer is uitgevoerd is daarvoor niet relevant.  Daaruit 

volgt dat die bepalingen in strijd zijn met het Unierecht en buiten toepassing gelaten dienen 

te worden. Dat volgt tevens dwingend uit de rechtsoverwegingen  83 en 84 van het Nevele-

arrest.  

De SMB-richtlijn is derhalve incorrect geïmplementeerd. Daaruit volgt dat deze van meet af 

aan rechtstreekse werking heeft. Aan die dwingende voorschriften had derhalve van meet 

af aan voldaan moeten worden. Dat is in casu niet gebeurd. Dat is in strijd met artikel 2:33 lid 

1 onder a van de Wabo. Dezelfde beschermingsbepalingen omtrent gezondheid en milieu 

zijn als fundamentele rechten ook neergelegd in het Handvest en diverse verdragen. Ook 

deze hebben rechtstreekse werkingen. De omgevingsvergunningen zijn daarmee in strijd.  

U bent als bevoegd gezag in deze derhalve niet alleen bevoegd, maar ook verplicht om tot 

intrekking over te gaan.  

Graag ontvang ik uw bevestiging van behandeling van dit bezwaar. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Compensatie Plan Groep (CPG) 

Werkgroep van Dorpsvereniging Filopopers, Nieuw-Beijerland 
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