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Kort geding windpark Drentse Monden nietontvankelijk verklaard

Hoewel de bouw van windpark Drentse Monden al begonnen is, blijft een kleine groep omwonenden tegen
de komst strijden.Foto: Sem van der Wal/ANP

De rechtbank in Assen heeft het kort geding dat omwonenden hadden aangespannen tegen twee
windparken in de Drentse Veenkoloniën niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de Stichting
Democratisch Energie Initiatief en een zestal verenigingen van omwonenden waren de
bouwvergunningen voor de parken in strijd met Europese milieuregels en zouden die dus
ingetrokken of opgeschort moeten worden.
De rechtbank heeft de eisers op drie punten niet-ontvankelijk verklaard, onder meer voor de
'vereisten voor een collectieve actie'.

45 turbines
Dat is een zoveelste tik voor omwonenden, die al jaren strijden tegen het windpark. In de Drentse
Veenkoloniën, nabij Eerste Exloërmond en Tweede Exloërmond, komt een windpark met 45
turbines van elk 210 meter hoog. Er is geprocedeerd tot aan de Raad van State, maar alle bezwaren
zijn tot nu toe weerlegt.

Niettemin blijft een kleine groep omwonenden strijdbaar, ook nu hun kort geding niet-ontvankelijk
is verklaard. 'De Stichting Platform Storm en het Democratisch Energie Initiatief (DEI) zullen de
komende tijd de uitspraak nauwgezet bestuderen', aldus het DEI in een reactie. 'De Stichting en het
DEI gaan de mogelijkheden na voor een nieuw kort geding of een andere procedure.'

Bouwers 'verheugd'
Ondertussen gaat de bouw van het windpark door. Volgend jaar moeten de turbines in gebruik zijn.
In de akkers rond Gasselternijveen zijn al wegen aangelegd, rotondes doorgetrokken en rijden
betonwagens af en aan, waardoor de contouren van het windpark steeds duidelijker worden.
'De bouw, die mogelijk werd dankzij eerdere onherroepelijke uitspraken van de Raad van State, kan
dankzij deze uitspraak doorgaan', stellen de bouwers van het windpark in een schriftelijke
verklaring. Zij zeggen 'verheugd' te zijn door het oordeel van de rechter.
Lees ook

Windpark Veenkoloniën: van verzet naar verdrietige berusting

