Aanvullende informatie inzake Rijksstructuurvisie

Betreft: lnterventie teneinde te komen tot vernietiging dan wei nietigverklaring van de
rijkstructuurvisie 'Windenergie op land', vastgesteld door het kabinet op 28 maart 2014 metals
hoofddoel het herstel en behoud van de sociale cohesie in de Groningse en Drentse Veenkolonien
(van Meeden t/m Coevorden).
De belangrijkste reden op grand waarvan wij deze interventie gerechtigd achten is dat de
Rijksoverheid geheel buiten de lokale overheden en burgers om invulling van deze rijkstructuurvisie
'Windenergie op land' afdwingt. Daarmee heeft zij misbruik van macht gemaakt, mogelijk onbewust
en niet intentioneel.
Wij hebben over deze omissie al vele brieven geschreven aan de Tweede en de Eerste Kamer.
Ook is een klacht ingediend bij het Monitoring Committee van de Raad van Europa inzake het
Europees Handvest Lokale Autonomie. Een klacht over handelen door het rijk in strijd met het
Europees Mededingingsbeleid .
Toelichting op deze klacht: Het rijk heeft onterecht bepaalde initiatiefnemers/ grondeigenaren (met
uitsluiting van anderen) bevoordeelt met schaarse vergunningen die vervolgens toegang geven tot
schaarse subsidies. De uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening (aile belangen in kaart,
integrale afweging, goede motivatie) worden met voeten getreden. Het rijk neemt grondposities als
uitgangspunt voor ruimtelijke ordening.
Wij signaleren een ingrijpende systeemfout bij structuurvisies.
Ruimtelijke structuurvisies zijn in principe zelfbindend voor de overheid die ze opstelt.
Wanneer deze gecombineerd worden met de doorzettingsmacht van het rijk
(Rijkscoordinatieregeling RCR) resulteren bindende besluiten, zonder dat burgers of gemeenten
beroep kunnen en/of mogen aantekenen tegen het initiele besluit.
Oat is ook de gang van zaken geweest bij de Rijkstructuurvisie 'Windenergie op land'.
Bewoners en gemeenten staan met lege handen. Burgers worden niet in staat gesteld mee te praten
over ingrijpende veranderingen in hun dagelijkse leefomgeving. Burgers gaan voortdurend en
systematisch 'nat' bij de Raad van State, vanwege de rechtsgeldigheid van het toetsingskader.
Gemeenten mogen als gevolg van de Crisis- en Herstelwet geen beroep aantekenen tegen
structuurvisies van andere overheden.
Deze aantasting van de rechtsbescherming van burgers en gemeenten is naar onze mening een
systeemfout waarvoor het rijk verantwoordelijk is.
De voorgaande vaststellingen zijn ons inziens op zich reeds voldoende grond voor ons verzoek voor
vernietiging dan wei nietig verklaring van de Rijkstructuurvisie 'Windenergie op land'.
Rijksdoorzettingsmacht is op diverse gebieden van rechtswege van toepassing: zie de Gaswet,
Mijnwet, Elektriciteitswet, Tracewet, Waterwet, Omgevingswet. Op andere gebieden is sprake van
een uiterst Iichte toets voor Rijksdoorzettingsmacht.

Het gevoelen van het kabinet en een nationaal belang zijn daarvoor voldoende, mits het parlement
niet binnen vier we ken agendeert.
Helaas ontbreken in het geval van de Rijkstructuurvisie "Windenergie op land" waarborgen en
checks en balances met betrekking tot de behoorlijke onderbouwing van een nationaal belang.
Het rijk weet dus van tevoren (of kan weten) dat bij toepassing van doorzettingsmacht besluiten
resulteren die niet ze/fbindend zijn, maar bindend voor burgers en gemeenten.
Het rijk zou vanuit haar systeemverantwoordelijkheid in die gevallen een meer zorgvuldige
voorbereidingsprocedure moeten volgen. Daarbij hoort o.i. in elk geval herstel van de mogelijkheid
van beroep voor burgers en gemeenten bij effectief bindende structuurvisies.
Verwezen wordt naar de eerdere besluitvormingsprocedure voor 'Pianologische Kernbeslissingen'
die verplicht doorwerkten in de plannen van decentrale overheden. Een integrale afweging was
daarbij een belangrijk criterium en vanwege de doorwerking was beroep mogelijk voor burgers en
gemeenten.
De VNG erkent dat meer checks en balances nodig zijn met betrekking tot de onderbouwing van een
nationaal belang (zie brief VNG aan Monitoring Committee Raad van Europa).
De structuurvisie 'Windenergie op land' is namelijk niet vastgesteld door het parlement maar door
het kabinet. Ook het Energieakkoord, met grate negatieve gevolgen voor burgers (zowel voor hun
leefomgeving als voor de belastingbetaler) en individuele gemeenten, is niet door het parlement
vastgesteld.
Minister Plasterk schreef aan de Monitoring Committee Raad van Europa dat bij toepassing van de
RCR gebruikelijk is dat gemeenteraden worden geconsulteerd. Er is echter geen sprake geweest van
overleg tussen rijk en de betreffende gemeenteraden in de fase v66r de besluitvorming.
Kennelijk wordt energiebeleid te belangrijk geacht om de procedures van de democratische
rechtstaat, waar wij zeer aan hechten, in acht te nemen. Wij betreuren dat zeer. Zie ook enkele
recente publicaties en uitspraken van de vicevoorzitter van de Raad van State.
In de casus van de rijkstructuurvisie 'Windenergie op land' worden deze systeemfouten
gecombineerd met andere onzorgvuldigheden die ons verzoek om vernietiging dan wei nietig
verklaring van deze structuurvisie extra onderbouwen.
Dat zijn onder meer:
De provincies hebben (in IPO-verband), zonder overleg met de gemeenten die het
aanging/aangaat, zoekgebieden bij het rijk aangeleverd voor de milieueffectrapportage
'Windenergie op land'. Dit is in strijd met de Code lnterbestuurlijke Verhoudingen, waarvan
de Raad van State de hoeder is.
De Commissie voor de Milieueffectrapportage constateert dat het rijk niet breed
genoeg heeft gekeken bij de aanwijzing van zoekgebieden. De zoekgebieden uit
rijkstructuurvisie 'lnfrastructuur en Milieu' zijn niet meegenomen.
In de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van het CPB werd geen aandacht besteed aan
de effecten op de gezondheid (waarover wei degelijk RIVM-informatie beschikbaar was) en
het landschap. Het CPB heeft dit netjes vermeld. Niettemin raakt dit aan de integraliteit van
de gemaakte afweging op rijksniveau.
Het nationaal belang van windenergie op land is niet behoorlijk onderbouwd. Slechts twee
hernieuwbare energietechnologieen werden in het
https://www.rijksoverheid.ni/documenten/rapporten/2011/06/10/energierapport-2011 van
EZ daadwerkelijk vergeleken, op basis van verouderde informatie (prijspeil 2010). In het

Energierapport werd aileen naar de investeerders-, beheers- en onderhoudskosten gekeken
(de businesscase).
In Drenthe is de Omgevingsvisie in 2010 gewijzigd vastgesteld. Pas na de terinzagelegging zijn
de zoekgebieden windenergie toegevoegd. Z6nder de inwoners in de gelegenheid te stellen
daarop hun zienswijze kenbaar te maken middels opnieuw ter inzagelegging.
In de Drentse Staten is onlangs een notitie besproken waaruit blijkt dat de Omgevingsvisie
Drenthe geactualiseerd in 2014 onrechtmatig en in strijd met het recht is vastgesteld. Het
de bat in de Staten verwees de insprekers naar de rechter, de Staten 'konden er niets aan
doen want de beroepstermijn was voorbij'.
Voorstellen van de gemeenten Menterwolde, Veendam en Korendijk voor alternatieve
locaties, waar inwoners minder hinder zouden ondervinden, werden door de provincie
afgewezen vanwege de afspraken met het rijk en 'omdat de initiatiefnemers daar geen
grondposities hadden'.
Het kabinet heeft het uitgangspunt van subsidiariteit geschonden door niet het doel (14%
hernieuwbare energie, Megawatts) te decentraliseren maar het middel (windmolens). Het
kabinet had het doe I in Megawatts kunnen en naar onze visie moeten decentraliseren en aan
decentrale overheden moeten overlaten hoe dit doel te bereiken.
Draagvlak, compensatie en het vroegtijdig betrekken van aile stakeholders (a Ia Elverding)
wordt officieel nagestreefd zowel in de ontwerp-structuurvisie, de vastgestelde
structuurvisie als het Energieakkoord (daarin staat zelfs nag dat doordrukken
contraproductief werkt).
Uiteindelijk mislukken ze aile drie omdat
o

o
o

het rijk voorafgaand met de initiatiefnemers al afspraken heeft gemaakt over
toepassing van de RCR. Voor het eerst in ongemotiveerde besluiten van de ministers
van der Hoeven en Verhagen uit 2010 en 2011. Later was de RCR van rechtswege van
toe passing.
lnitiatiefnemers zijn niet in staat voor draagvlak te zorgen omdat hun (financieel)
belang (te) groat is.
Er nooit draagvlak mogelijk is voor megalomane windplannen als in de Veenkolonien
welke op allesvernietigende wijze ingrijpen in de woonomgeving, het welzijn, de
welvaart en de gezondheid van burgers.
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