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05.10.2017
Windpark Greenport Venlo, in Blerick

Beste bewoners van Boekend en Klingerberg,
Met Goorts + Coppens advocaten hebben wij de afspraak gemaakt
rechtsbijstandverzekeringen te "bundelen"; het kantoor zal namens de bewoners
met een rechtsbijstandverzekering een zienswijze indienen, eventueel gevolgd door
verdere procedures; een en ander in samenwerking met de actiegroep.
Door een collectieve procedure te starten kunnen procedures bekostigd worden en
kunnen deskundige bureaus worden ingeschakeld.
Verdere informatie vindt u in onderstaande brief van Goorts + Coppens advocaten.
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Beste heer, mevrouw,
Via de “Actiegroep Windturbines Blerick” of via de informatiebijeenkomst op 28 september 2017 in
Maashof bent u wellicht geïnformeerd over de plannen van de gemeente Venlo om een 9-tal
windturbines van meer dan 200 meter hoog toe te staan langs de spoorlijn Blerick-Sevenum tussen
de A73 en de Greenportlane.
De gemeente Venlo en de gemeente Horst aan de Maas hebben een drietal ontwerpbestemmingsplannen en twee ontwerp-vergunningen ter inzage gelegd waarmee de bouw van deze

turbines mogelijk wordt gemaakt. Tot en met donderdag 26 oktober 2017 bestaat de mogelijkheid
om met een zienswijze op deze ontwerp-plannen en ontwerp-vergunningen te reageren.
Zienswijze indienen
Namens een aantal belanghebbenden en in samenwerking met de Actiegroep zal ondergetekende
een zienswijze indienen op die plannen omdat de plannen op diverse onderdelen tekortkomingen
vertonen en er onvoldoende rekening is gehouden met uw belangen. Goorts + Coppens Advocaten is
een kantoor dat gespecialiseerd is in het omgevingsrecht en heeft veel ervaring met dit soort
procedures.
Krachten bundelen
Het is om een aantal redenen van belang om de krachten te bundelen zodat we voldoende
tegenwicht kunnen bieden aan de instanties en bureaus die deze plannen er door willen drukken.
Het bundelen van de krachten is mogelijk indien elke individuele belanghebbende een beroep doet
op zijn of haar rechtsbijstandverzekering, als men deze heeft. Omdat er al op korte termijn een
zienswijze moet worden ingediend, kunt u dan een beroep doen op het recht op vrije advocaatkeuze.
Na overleg met de Actiegroep is het voorstel dat wij als kantoor dat coördineren. U kunt mij een mail
sturen naar r.verkoijen@gca.nl en wij melden dan voor u de zaak bij uw rechtsbijstandverzekeraar. U
moet mij dan wel even uw verzekeraar, polisnummer en naam en adresgegevens mailen. Gelet op de
termijn is het prettig dat dit op korte termijn gebeurt.
Kosten
Bij zaken die door een rechtsbijstandverzekeraar worden uitbesteed, geldt een kostenmaximum. Dat
varieert van € 3000,00 tot € 8000,00 per zaak. Als er genoeg zaken bij de rechtsbijstandverzekeraars
worden aangemeld, hebben we voldoende mogelijkheden om een collectieve procedure te kunnen
starten waarmee een zienswijze kan worden ingediend en een beroepsprocedure en verdere
procedures bekostigd kunnen worden. Belangrijk is dat we dan ook de mogelijkheid hebben om
deskundigenrapporten op te laten stellen die de rapporten van Arcadis beoordelen. Het gaat dan om
(infrasoon/laagfrequent) geluid, planschade, veiligheid, verlichting, slagschaduw etc. Als individu is
het vrijwel onmogelijk om een gedegen contra-expertise aan te leveren maar als collectief is dat wel
mogelijk omdat de kosten dan door de rechtsbijstandverzekeraar betaald worden en de kosten
verdeeld kunnen worden.
Kortom, indien u een vuist wenst te maken tegen de komst van de windturbines, meld dan via mij
een zaak op uw rechtsbijstandverzekering zodat we op kosten van uw verzekeraar de plannen aan
kunnen vechten. U kunt mij mailen op r.verkoijen@gca.nl en dan uw verzekeraar, polisnummer,
naam en adresgevens door geven. Wij zorgen voor de rest en voor u zijn er geen kosten verbonden
aan deze procedure.
Indien u hier nog vragen over hebt, aarzelt u dan niet om mij te bellen. U kunt mij bereiken op 0621837443.
Vriendelijke groet,
Goorts + Coppens

Ruud Verkoijen
advocaat

