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PERSBERICHT
RAAD VAN STATE OM ! REALISATIE WINDPARK GREENPORT STAAT OP LOSSE SCHROEVEN !
In ons persbericht van 25 maart 2021 hebben wij aangegeven dat het op grond van recente
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie reëel is de bouw van de geplande
windturbines tegen te houden. Goorts + Coppens Advocaten heeft bij brief van 23 maart
2021 de provincie verzocht om namens vele aanwonenden het inpassingsplan en de
verleende omgevingsvergunning met betrekking tot het Windpark Greenport Venlo in te
trekken. Een en ander in overleg met de Actiegroep Windturbines Blerick.
Op 28 juni 2021 heeft Goorts + Coppens Advocaten van de provincie een besluit ontvangen
op het verzoek tot intrekking van het inpassingsplan en op 29 juni 2021 een ontwerp-besluit
op het verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning.
In beide (ontwerp-) besluiten wordt aangegeven dat er geen reden is om aan te nemen dat
de Raad van State tot het oordeel zal komen dat voor de milieunormen in het
Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling een milieubeoordeling nodig is.
DIE CONCLUSIE IS VOLLEDIG ACHTERHAALD OMDAT DE RAAD VAN STATE OP 30 JUNI 2021
HEEFT BEPAALD DAT ER EEN MILIEUBEOORDELING MOET KOMEN VOOR DE
WINDTURBINENORMEN IN HET ACTIVITEITENBESLUIT EN DE ACTIVITEITENREGELING !

Huidig Windpark Greenport lijkt niet meer realiseerbaar
Het gevolg van de uitspraak is dat overheden de windturbinenormen in het
Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet mogen gebruiken voor windturbineparken
totdat een milieubeoordeling is gemaakt. Dit is een grote juridische overwinning. Wij denken
dat daarmee het huidige Windpark Greenport niet meer realiseerbaar zal zijn, wij achten de
kans reëel dat sowieso de 3 turbines ten zuiden van de A67 die dicht bij het stedelijk gebied
liggen zullen vervallen.

De stelling dat windturbines per definitie duurzaam zijn en goed voor mens en milieu is met
deze uitspraak volledig op losse schroeven komen te staan. De effectieve rechtsbescherming
van de burger, diens lijf, goed en omgeving staat weer op de agenda!

Actie Goorts + Coppens Advocaten
Tegen genoemde (ontwerp-) besluiten van de provincie zal een zienswijze en een
bezwaarschrift worden ingediend door Goorts + Coppens Advocaten. Daarbij zal worden
aangeven dat er inmiddels een uitspraak van de Raad van State ligt waaruit blijkt dat de
vergunning niet verleend had kunnen worden en dat het inpassingsplan niet kon worden
vastgesteld.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ruud Verkoijen, Goorts + Coppens
advocaten, T 06-21837443.
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