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 Nieuw-Beijerland, 16 maart 2021 

In kopie aan: 

PER E-MAIL VERSTUURD 

Onderwerp: Verzoek intrekking vergunning(en) windpark Spui 

Geachte heer Potjer, 

Als groep omwonenden van windpark Spui zetten wij ons sinds 2015 in om onze 
doelstellingen te verwezenlijken, zijnde fatsoenlijke compensatie en behoud van woongenot. 
Wij hebben hiervoor in het participatietraject diverse voorstellen gedaan, maar die zijn 
genegeerd zonder afdoende onderbouwing. Vanaf ingebruikname windpark Spui in april 
2019 is gebleken dat er ernstige overlast is ontstaan. Incluis gezondheidsklachten door 
slaapgebrek, incluis inwoners die noodgedwongen verhuisd zijn om de overlast te 
ontvluchten. Wij hebben ook diverse malen verzocht deze overlast aan te pakken, maar tot 
dusver zijn er onvoldoende maatregelen genomen die tegemoet komen aan onze 
doelstelling. De reeds genomen maatregelen, aanbrengen van rolluiken, dubbel glas of 
geluidswerende roosters, heeft onvoldoende effect. Ook is er geen uitzicht meer op 
verbetering of extra inzet om de overlast onder een groep omwonenden verder te beperken. 

Compensatie Plan Groep (CPG) opgericht 5 okt 2015 door groep 
omwonenden uit Nieuw-Beijerland, Piershil, Goudswaard en 
Simonshaven – Doelstelling: Men wil op een fatsoenlijke wijze 
gecompenseerd worden en waarborgen voor behoud van het 
woongenot. Deze groep opereert als een werkgroep onder 
dorpsvereniging Filopopers, Nieuw-Beijerland 
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Bij besluit van 16 september 2016 heeft uw State een omgevingsvergunning verleend voor 
het realiseren en exploiteren van vijf windturbines in Nieuw-Beijerland / Piershil, gemeente 
Hoeksche Waard. De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd na realisatie van de 
windturbines. De Raad van State heeft in haar uitspraak van 17 januari 2018 
(ECLI:NL:RVS:2018:141) het beroep van betrokken omwonenden ongegrond verklaard en de 
vergunningen aangepast c.q. in stand gehouden zoals blijkt uit de uitspraak. 

Wij willen u erop wijzen dat het Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg op 25 
juni 2020 in de zaak Aalter en Nevele (ECLI:EU:2020:503) opnieuw en verstrekkender heeft 
uitgemaakt dat plannen en programma's met aanzienlijke milieugevolgen op straffe van 
nietigheid vooraf plan MER getoetst dienen te worden.  Dat betekent kort gezegd voor de 
situatie hier te lande dat het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling vooraf die toetsing 
hadden moeten ondergaan. Dat is echter niet gebeurd. Dat betekent dat een rechtsgeldig 
toetsingskader voor de realisatie en exploitatie van windpark Spui ontbreekt en derhalve het 
beoogde windpark niet vergund noch gerealiseerd had mogen worden. 

Ook de Raad van State heeft in deze uitspraak van het Hof inmiddels aanleiding gezien 
daarover expliciet vragen te stellen aan partijen in lopende bodemprocedures, met verzoek 
daarover voor 31 januari jl. een vijftal vragen te beantwoorden, waarna een datum voor 
mondelinge behandeling zal volgen. In het licht van de vaste en steeds verder aangescherpte 
rechtspraak van het Europese Hof is aannemelijk dat de vaste rechtspraak van de Raad van 
State op dit punt niet langer houdbaar is, want rechtstreeks in strijd met het Europese recht. 

De norm die uit de Strategische Milieubeoordelingsrichtlijn volgt is dat een plan of 
programma met aanzienlijke milieugevolgen slechts dan mag worden vergund als vooraf met 
wetenschappelijke zekerheid is vastgesteld dat de gezondheid van de mens en diens 
leefomgeving wordt beschermd of verbeterd. Dit ziet zowel op de volksgezondheid als op de 
persoonlijke gezondheid van individuele omwonenden. Met mogelijke aantasting van de 
gezondheid van omwonenden wordt bovendien inbreuk gemaakt op de grondrechten van 
omwonenden windpark Spui. 

Nu feit van algemene bekendheid is dat ten minste 9% van alle omwonenden ernstige hinder 
en overlast van windturbines ervaart en mogelijk gezondheidsschade ondervindt, betekent 
dit dat vergunningverlening feitelijk al niet  reëel mogelijk is. Hinder en overlast toebrengen 
aan buren en omwonenden kwalificeert bovendien ook civielrechtelijk als onrechtmatig en is 
in strijd met het burenrecht (artikel 5:37 BW). 
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Omwonenden hebben voorts niet kunnen vaststellen dat er een transparante procedure is 
opengesteld en gevolgd met behulp waarvan een gelijk speelveld is gecreëerd voor alle 
potentieel belanghebbenden. Daarmee wordt ontoelaatbaar rechtstreeks in strijd gehandeld 
met Unierechtelijke en nationale mededingingsnormen die in acht moeten worden genomen 
bij de eventuele verlening van schaarse vergunningen als waarvan in dit geval sprake is. 

Voorts wordt evenmin voldaan aan de eisen die volgen uit het Verdrag van Aarhus / Richtlijn 
2011/92 E - geschreven om bij te dragen aan de bescherming van het recht in een milieu te 
leven dat passend is voor persoonlijke gezondheid en welzijn - omdat niet, althans niet 
volledig aan de in dat Verdrag en in die richtlijn genoemde vereisten wordt voldaan, in het 
bijzonder niet aan artikel 7 daarvan (inspraak betreffende plannen,  programma's en beleid 
betrekking hebbende op het milieu). 

Alleen al uit het voorgaande volgt dat de gevolgde procedure en besluitvorming 
ondeugdelijk en onhoudbaar is. Op grond daarvan verzoeken wij u de verleende 
vergunning(en) voor exploitatie van windpark Spui in te trekken en ingetrokken te houden. 

Graag ontvang ik uw bevestiging van de goede ontvangst van dit e-mailbericht en de 
behandeling daarvan. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Compensatie Plan Groep (CPG) 
Werkgroep van Dorpsvereniging Filopopers, Nieuw-Beijerland 
E-mail:
 Website:www.filopopers.nl
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