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PREMIUM

Advocaat Peter de Lange, die vanuit zijn woning uitkijkt op de torenhoge turbines tussen Piershil en Nieuw-Beijerland, denkt dat
veel windmolenparken in Nederland hun langste tijd hebben gehad. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Advocaat ziet einde van
windmolenparken naderen: ‘Als mens
niet wordt beschermd, is het foute
boel’
Gaat er een streep door nieuwe én bestaande windmolenparken in Nederland? De
Piershilse advocaat Peter de Lange denkt van wel. Volgens hem is voor de bouw
onvoldoende gekeken naar de negatieve effecten voor omwonenden. Recente uitspraken
van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg sterken hem in die opvatting. ,,Als de
mens niet wordt beschermd, is het foute boel.’’
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De Lange eist donderdag in een kort geding dat de bouw van tientallen turbines in de Drentse
Veenkoloniën wordt stilgelegd. De normen die initiatiefnemers van de windmolenparken
gebruiken, zijn volgens hem niet gebaseerd op deugdelijk onderzoek. Als de rechter in Assen
daarin meegaat, heeft dat verstrekkende gevolgen. ,,Vergunningen voor deze windmolenparken
zijn dan onrechtmatig. Die situatie kan niet voortduren’’, zegt de advocaat van het Barendrechtse
kantoor Vos & De Lange Advocaten.
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Geluidsoverlast

De normen in Nederland voor windmolens zijn niet
geijkt of gevali deerd. We doen eigenlijk maar wat
- Peter de Lange

De Lange kijkt zelf vanuit zijn woning in Piershil uit op de vijf torenhoge ‘reuzen’ langs het Spui
richting Nieuw-Beijerland. Tal van omwonenden ondervinden geluidsoverlast sinds de windmolens
ruim een jaar geleden begonnen te draaien. De Lange kon de bouw niet tegenhouden, zoals hij tot
op heden alle zaken tegen windparken verloor, zoals die op Goeree-Overflakkee, langs de Oude
Maas tegenover Barendrecht en de Goyerbrug (Houten). 

Het heeft volgens De Lange alles te maken met de wetgeving in Nederland. ,,Voor het
Klimaatakkoord van Parijs moet alles wijken’’, zegt hij. ,,Een burger die bezwaar wil maken, komt
in een fuik waar je niet meer uitkomt. De informatie is zo ingewikkeld dat het voor de gemiddelde
Nederlander niet te doen is. Ik noem het rechtspolitiek; de wil is er niet om burgers te
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beschermen. De Raad van State waar burgers in beroep kunnen gaan, bekijkt vervolgens alleen
of het bestuursorgaan in alle redelijkheid tot het oordeel had kunnen komen.’’

Nieuw onderzoek

De Lange heeft goede hoop dat de rechter nu anders besluit. Dat heeft te maken met recente
uitspraken van het Europese hof dat milieuregels voor windmolenparken in Vlaanderen en
Wallonië van tafel veegde. Er moet een nieuw onderzoek komen naar geluid, slagschaduw en
veiligheid van de 'reuzen’. In Nederland is de situatie volgens De Lange niet anders. ,,De normen
in Nederland voor windmolens zijn niet geijkt of gevalideerd. We doen eigenlijk maar wat.’’

Ik denk dat eigenaren van de windparken hem
knijpen. De belangen zijn gigantisch
- Peter de Lange

De Europese rechters zijn steeds duidelijker, zegt hij. ,,Bouwbesluiten mogen alleen worden
genomen als de gezondheid van burgers wordt beschermd of verbeterd’’, legt De Lange uit. ,,Dat
geldt ook voor de persoonlijke gezondheid van omwonenden. Bij een verslechtering zou een
windmolenpark er niet mogen komen. Nu brengen de turbines schade toe, zoals slaapstoornissen.
Dat ze dit met geld willen compenseren, is de verkeerde richting. Je moet de schade voorkomen.
Ik verwacht daarmee dat Nederland te klein is voor windmolens.’’

Moedige rechter

De Lange hoopt op een ‘moedige rechter’. ,,Als de rechter onrechtmatigheden constateert, moet
hij dat ook ongedaan maken. De uitspraak kan effect hebben op alle activiteiten die hinder op het
gebied van geluid, trillingen, licht en geur teweegbrengen. Alles met aanzienlijke milieueffecten op
omwonenden, zoals in de bouw en de horeca kan dan opnieuw worden bekeken. Je kunt het
vergelijken met de stikstofcrisis.’’

De rechter kan ook besluiten de zaak voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. ,,Dan ben
ik ervan overtuigd dat we dezelfde uitleg krijgen als in België, al duurt het nog negen maanden tot
twee jaar voordat er dan een uitspraak is’’, zegt De Lange. ,,Ik vraag dan wel de bouw van het
windpark in de tussentijd stil te leggen. Dat leidt vermoedelijk tot faillissementen. Ik denk dat
eigenaren van de windparken hem knijpen. De belangen zijn gigantisch.’’


