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NIEUWSFLITS 29.09.2020
UITSPRAKEN RAAD VAN STATE D.D. 18.12.2019 AANFLUITING RECHTSSTAAT
Wij hebben de uitspraken van de Raad van State de afgelopen maanden goed bekeken en
besproken met deskundigen op met name het vlak van de Ruimtelijke Ordening.
Wat betreft de uitspraak met betrekking tot het inpassingsplan, wordt geconcludeerd dat
hier bij belangrijke punten in het geheel niet/zeer onvoldoende op de motivering van (met
name) de actiegroep wordt ingegaan; die motivering is, hoewel essentieel, niet terug te
vinden in de uitspraak. Cruciale informatie wordt niet meegenomen in de besluitvorming.
Verder worden veel echt belangrijke punten genegeerd, wordt op veel zaken niet
ingegaan. Ook is er sprake van regelrechte "fouten".
Wat betreft de uitspraak met betrekking tot het bestemmingsplan, wordt geconcludeerd dat
de beleidsvrijheid van de gemeenteraad geweld wordt aangedaan. De Raad van State is op
de stoel van de gemeenteraad gaan zitten. In strijd dus met de trias politica.
Wij als actiegroep hebben de indruk dat de Staatsraden voornamelijk hebben gewerkt met
ambtelijke samenvattingen, dat dit omvangrijke dossier niet integraal/onvoldoende is
doorgenomen. Wij hebben daarom achteraf grote problemen met bijvoorbeeld de volgende
passage in de uitnodiging voor de zitting:
"De Afdeling heeft het dossier grondig bestudeerd. De zitting is niet bedoeld om standpunten te herhalen die
de Afdeling al in de stukken heeft gelezen."

In dat kader willen we ook opmerken dat de korte uiteenzetting van 5 minuten in
schriftelijke vorm aan het begin van de zitting is geschrapt in de laatste uitnodiging voor de
zitting. Achteraf was zo'n uiteenzetting met de kernpunten wellicht essentieel en was dat
mogelijk aanleiding geweest om de stukken nog eens goed door te nemen.
Wij hebben als actiegroep bekeken of wij onderbouwd zullen gaan reageren op de uitspraak
van de Raad van State. Wij hebben besloten dat niet te doen. Het kost veel tijd en energie
en heeft alleen zin als er bij voorbaat iets wordt gedaan met deze onderbouwing. Wel zullen
we de komende tijd informatie gaan inwinnen over procedure/gemaakte kosten etc. etc. Dit
om in de toekomst sterker te staan richting politiek en in civiele/stafrechtelijke procedures.
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Wij zien de Raad van State niet als een echte/onafhankelijke rechter. Wij willen opmerken
dat er geen formele splitsing heeft plaatsgevonden van de rechtsprekende en adviserende
takken van de Raad van State. In dat kader moet vermeld worden dat de Raad van State
(Afdeling bestuursrechtspraak) niet behoort tot de rechtsprekende macht. Daartoe behoren
krachtens artikel 2 van de Wet op de rechterlijke organisatie immers alleen de rechtbanken,
de gerechtshoven en de Hoge Raad. In het onderhavige geval was er sprake van
"rechtspraak" in één instantie (alleen Raad van State); in feite is er dus geen echte rechter
aan te pas gekomen.
Wij hebben lange tijd overwogen een procedure op grond van artikel 6 EVRM (recht op een
eerlijk proces) te starten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wij hadden
hiervoor de tijd tot 18 september 2020. Wij hebben hiervoor al zaken voorbereid, maar
hebben toch besloten af te zien van zo'n procedure. De reden is, dat dit door de door ons
geraadpleegde deskundigen sterk werd afgeraden, omdat het maar zeer de vraag is of de
zaak serieus behandeld wordt, omdat het raderwerk bij dit Europees Hof is vastgelopen door
overbelasting. Daarbij duurt het naar verwachting jaren voordat er een uitspraak komt; de
realisatie van de windturbines wordt sowieso niet tegengehouden.
Professor A. Tak heeft ons enkele pagina's uit zijn handboek "Het Nederlands
bestuursprocesrecht: in theorie en praktijk" (6e editie, 2019) toegestuurd. Passage:
"De gloriedagen van het Europese recht lijken alweer voorbij. De Europese expansiedrift heeft ook de kwaliteit
van de rechtsbescherming grondig bedorven. Honderdduizenden wachtenden blokkeren de Europese
poorten. ..... Juist de meest fundamentele klachten lijken daarbij buiten behandeling te worden gelaten; de
indieners krijgen daarvoor geen enkele motivering en alle verdere contacten worden systematisch geweigerd."

Het is dus een rol van de politiek, maar ook van de media, kritisch te kijken naar de Raad van
State.
Wij kunnen de realisatie van de windturbines op dit moment niet tegenhouden, maar we
kunnen mogelijk wel bereiken, dat de windturbines worden stilgezet/worden afgebroken.
Wordt vervolgd....
**********

