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Verklaring en verzoek aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Professor Albert Koers
en het DEI over de Kamerbrief van de staatssecretaris EZK over de uitspraak van de RvS van
30 juni 2021 - Analyse door professor Koers van de brief van staatssecretaris mevrouw
Yeşilgöz-Zegerius
De staatssecretaris van het ministerie van EZK heeft een brief aan de Tweede Kamer
gezonden. Professor Albert Koers heeft deze voor het Democratisch Energie Initiatief
geanalyseerd.Hij heeft zijn annotaties in de rechter kantlijn van de brief van de staatssecretaris
aangebracht. Zie bijlage.
De brief van de staatssecretaris is te kenschetsen als een menselijk en bestuurlijk affront. Zie
met name de laatste opmerking in de toelichtende tekst van professor Albert Koers.
Het DEI zendt deze analyse van Professor Koers aan de (leden van de) Tweede Kamer met
bijgaande tekst. Wij roepen u op de handschoen op te pakken en voor de burger in het krijt te
treden.

Nico Broekema,
voorzitter DEI
==============================
Hieronder volgt de aanbiedingsbrief en analyse van Professor Koers met oproep aan de
Tweede Kamer.

Analyse van de brief van staatssecretaris mevrouw Yeşilgöz-Zegerius aan de Tweede Kamer
over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State van 30 juni - dat het
Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling in strijd zijn met EU recht en dus niet mogen
worden toegepast bij het nemen van besluiten over de bouw van windparken.
Uit mijn analyse komen drie hoofdlijnen naar voren:

1. Qua toonzetting en inhoud suggereert de brief dat het om een klein probleempje gaat, een
vlekje dat even weggewerkt moet worden. Daarmee ontkent de brief de ware omvang van het
probleem en daarmee graaft de staatssecretaris al de volgende valkuil voor de overheid.
Zachte heelmeesters, etc.
2. De brief beperkt zich strikt tot de Raad van State uitspraak en daarmee gaat de
staatssecretaris voorbij aan andere, evenzeer bindende aspecten van de Nevele uitspraak van
het Europese Hof. Zoals: dat nationale autoriteiten alles moeten doen om de gevolgen van hun
onrechtmatig handelen ongedaan te maken. Ook dus de staatssecretaris! Maar ze noemt het
zelfs niet.
3. En wellicht het meest opvallend: die brief gaat alleen over de gevolgen van de uitspraak
voor overheden en bedrijfsleven. Geen woord over de gevolgen voor de burgers - sterker: de
brief suggereert dat die er niet zijn. En dit terwijl nu vaststaat dat er omwonenden van

windparken zijn die jarenlang schade en overlast hebben ervaren vanwege normen voor
geluid en slagschaduw die werden vastgesteld zonder de vereiste mer, dus zonder
wetenschappelijke onderbouwing en die hen dus niet de bescherming boden waar ze recht op
hadden. Daarover geen woord.
Ik roep met het Democratisch Energie Initiatief u, leden van de Tweede Kamer, op om de
handschoen op te pakken ten gunste van de burger, het recht en onze democratische
rechtsstaat en om van de staatssecretaris te eisen de waarheid onder ogen te zien.
En te bevorderen dat vooral de rijksoverheid, maar ook de colleges van b en w, gedeputeerde
staten en de besturen van de waterschappen erkennen dat de uitspraak ingrijpende gevolgen
heeft en dat de overheid de burgers jarenlang in de steek heeft gelaten. En om er eindelijk wat
aan te doen!
Nationaal bent u aan zet dit signaal af te geven en zo nodig die opdracht te geven aan het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Hoogachtend,
Albert Koers

Bijlage:
Brief staatssecretaris EZK over uitspraak RvS 30 juni 2021 met annotaties van Professor
Albert Koers

