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De Raad van State heeft op 4 november 2020 uitspraak gedaan over het beroep dat
is ingesteld tegen de ontheffing Wet Natuurbeheer op knooppunt Galder, onderdeel
van het project Windenergie A16. De Raad van State heeft uitgesproken dat het
beroep voord zover dat is ingesteld door 24 natuurlijke personen niet-ontvankelijk is
en het beroep, voor zover ontvankelijk ongegrond is verklaard.
Hiermee is de ontheffing Wet Natuurbeheer onherroepelijk.
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Het beroep was gezamenlijk ingesteld door enkele natuurverenigingen en een aantal
bewoners nabij knooppunt Galder. Zij vonden dat de ontheffing Wet Natuurbeheer
op knooppunt Galder onvoldoende bescherming bood voor de gewone
dwergvleermuis tegen de komst van het windpark.
Met deze uitspraak komt de uitvoering van het project Windenergie A16 een stap
dichterbij. Naar aanleiding van het herstelbesluit van PS op 11 september
jongstleden moet de Raad van State definitief uitspraak doen over het
inpassingsplan, de partiële herziening en omgevingsvergunningen. Pas als deze
onherroepelijk zijn, kan gestart worden met de bouw van alle 28 windmolens. Deze
uitspraak wordt begin 2021 verwacht.
Voor de link naar de uitspraak van de Raad van State, klik hier.

Achtergrond
De ontheffing Wet Natuurbeheer vormt onderdeel van het plan Windenergie A16
dat gaat over in totaal 28 windmolens in vier clusters in de zone naast de A16 naast
knooppunt Galder betreft het Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer en Hazeldonk.
Provinciale Staten hebben op 28 september 2018 het inpassingsplan Windenergie
A16 vastgesteld en de bijbehorende omgevingsvergunningen verleend voor 28
windmolens langs de A16. Op 13 september 2019 hebben Provinciale Staten een
partiële herziening van het inpassingsplan Windenergie A16 vastgesteld. De Raad
van State heeft op 22 juli 2020 een tussenuitspraak gedaan inzake de beroepen die
zijn ingesteld over het inpassingsplan, de partiële herziening van het inpassingsplan
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en de bijbehorende omgevingsvergunningen. Op 11 september 2020 hebben
Provinciale Staten een herstelbesluit genomen om de door de Raad van State
geconstateerde gebreken te herstellen.
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