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Omgevingsvergunning voor windmolenpark op land ‐ belanghebbenden en type molen
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 14 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:858

‐ Op SmartNewz sinds: 15 maart 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek heeft op 15 mei 2017 opnieuw een omgevingsvergunning aan Windpark Den Tol verleend voor het
oprichten van een windmolenpark in Netterden. De verleende omgevingsvergunning betreft een nieuw windmolenpark in het gebied tussen de Omsteg en de
Jonkerstraat. Vergund is de bouw van negen turbines, het gebruiken van de desbetreffende gronden in strijd met het bestemmingsplan en het oprichten en in werking
hebben van een windpark. Voor het windmolenpark is in 2014 ook vergunning verleend, zij het dat die vergunning tien turbines toestond. Bij uitspraak van 16
november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3052 , heeft de Afdeling dat besluit vernietigd. Daarbij is bepaald dat tegen een nieuw besluit op de vergunningaanvraag slechts
bij de Afdeling beroep kan worden ingesteld.
De Afdeling heeft in afzonderlijke uitspraak (zaak nr. 201703661/1/R6) beslist op de beroepen tegen het door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek
vastgestelde bestemmingsplan "Windpark Den Tol Netterden 2016". De beroepen zijn ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.
De onderhavige uitspraak ziet op de verleende omgevingsvergunning. De betogen gericht tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het in afwijking van
het bestemmingsplan realiseren van een windmolenpark, behoeven geen bespreking meer.
Afdeling: voor windparken op land geldt als uitgangspunt dat voor omwonenden gevolgen van enige betekenis aanwezig kunnen worden geacht indien zij binnen een
afstand van tien keer de tiphoogte van de dichtstbijzijnde windturbine wonen, gemeten vanaf de voet van de windturbine. Op grond van de omgevingsvergunning is
een tiphoogte van maximaal 183 m toegestaan, zodat hier als uitgangspunt geldt dat gevolgen van enige betekenis aanwezig kunnen zijn binnen een afstand van
1.830 m vanaf de voet van de dichtstbijzijnde windturbine.
Hoewel Stichting TegenWind(molens) Netterden en omgeving (hierna: TegenWind) betoogt dat het uit een oogpunt van rechtszekerheid niet aanvaardbaar is dat de
omgevingsvergunning de ruimte biedt om het type windmolen op een later moment te kiezen, zijn de kenmerken van de turbines waaruit gekozen kan worden wel
bekend en zijn de milieugevolgen die deze turbines veroorzaken onderzocht. Deze wijze van vergunningsverlening is niet onaanvaardbaar.
Daargelaten of TegenWind zich rechtstreeks op artikel 8
van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter
inzake milieuaangelegenheden van 25 juni 1998 (Verdrag van Aargus) kan beroepen, bestaat gegeven de gevolgde procedure geen grond voor het oordeel dat
onvoldoende gelegenheid voor inspraak is geboden.
De Awb verzet zich er niet tegen dat het college zienswijzen samengevat weergeeft. Dat niet op ieder argument ter ondersteuning van een zienswijze afzonderlijk is
ingegaan, is op zichzelf geen aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit niet zorgvuldig is voorbereid of niet deugdelijk is gemotiveerd. Niet gebleken is dat
bepaalde bezwaren of argumenten niet in de beoordeling zijn betrokken.
Mevr. mr.drs. C.C.J. Hartendorf ‐ Lexquis
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