
 

 

 
De Raad van State geeft de overheid een tweede tik op de vingers. De normen voor windturbines zijn van 
de baan. Na een jarenlange competitie met Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding zijn ze er nu uitgeknikkerd. 
Sinds jaar en dag scoort DOKK Advocaten - ook - in dit windpark, aanvankelijk met een forse vernietiging 
en vandaag met het van tafel vegen van de normen | regels voor windturbineparken. Een bijzonder 
resultaat na een uitzonderlijke - want toegewezen exceptieve - toetsing door de meervoudige kamer van 
de Raad van de State. De Afdeling bestuursrechtspraak drukt nu zeer uitdrukkelijk op de pauzeknop in het 
opnieuw op de rails gezette Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding.  
 
Waar initiatiefnemers al het vuurwerk wilden afsteken, legt de Raad van State hen het vuur nu aan de 
schenen. Het is een bijzondere uitspraak die al het huiswerk legt bij de regering, nu er per direct geen norm 
meer geldt voor wind-op-land. Zo bijzonder is deze uitspraak van de hoogste bestuursrechter dus, door 
DOKK Advocaten behaald en waarvoor zij erkentelijk is. Bovendien is dit een bevestiging van al onze 
verdediging die daaraan - ook in andere windparken - vooraf is gegaan. Deze uitspraak is dus een bekroning 
van al dat werk, nu de Raad van State zelf voorziet in de zaak en de normen voor slagschaduw, geluid, 
lichtschittering en externe veiligheid buiten toepassing stelt. Deze uitzonderlijke bestuursrechtelijke 
toetsing is als gezegd jarenlang intensief bepleit door DOKK Advocaten. Waardoor de normen per direct 
ongeldig zijn verklaard, omdat er geen milieueffectrapportage is opgesteld. Daarmee is ook direct duidelijk 
dat het primaat aan de bestuursrechter is.  
 
Al veel vaker verdedigt DOKK Advocaten dat het ontbreken van een rapportage in strijd is met Europees 
recht. Daarin komt de rechter dus nu cliënten tegemoet. Dit betekent dat op dit moment geen gebruik kan 
worden gemaakt van de landelijke normen en dus per windparklocatie de normen moeten worden 
onderzocht. De Raad van State stelt hierbij dat niet meer eenvoudig mag worden verwezen naar de 
gebrekkige motivering van de regering | minister. Dit heeft buitengewone gevolgen voor de werkwijze van 
windparken in Nederland. Zorgvuldigheid is beter dan snelheid, gelet op de geforceerde gedragingen 
vanwege i.i.g. de SDE-subsidies. Een bezegeling van de grote en niet langer verwaarloosbare belangen van 
wonen, werken en leven bij een windpark.  
 
Het is wezenlijk dat deze grensverlegging - die duidelijk is opgezocht door DOKK Advocaten vanuit het 
streven naar rechtsontwikkeling - landelijk effect sorteert. Het is dan ook essentieel om deze informatie 
voor te houden en te verspreiden. Verwijzend naar de link: 
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@125875/202003882-1-r3/ gloort er Hollands hoop voor 
omwonenden van windparken in Nederland en ligt er een lastige opdracht voor de overheid om met deze 
onverbiddelijke uitspraak om te gaan als zij volhardt in opstellingen van wind-op-land.  
 
Kortom, een dubbele bekroning na de volstrekte vernietiging van het windpark in 2018, wat al landelijk stof 
deed opwaaien. Het zoveelste bewijs dat het zeer succesvol is en kan zijn om een stap naar de 
bestuursrechter te zetten. Er is zeker geen sprake van een verloren kans. DOKK Advocaten heeft een telkens 
bewezen track-record. Hiermee is ook het pleit beslecht voor onderzoeken op diverse domeinen waar 
milieueffecten zijn. Van uitstel komt afstel, wat spreekwoordelijk alleen maar wordt versterkt door deze 
uitspraak. Er is een zeer zware stap | wissel door de rechter gezet met een landelijke signaalwerking.  
 
DOKK Advocaten is trots en dankbaar al vaker het tij te hebben gekeerd en viert nu ook de eerste uitspraak 
na Nevele waarmee de bakens zijn verlegd voor het verdwijnen van de regels, ten voordele van de 
omwonenden.  
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