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Motie: redt de rechtstaat deel 1

 Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli  2021 gehoord de 
beraadslagingen over de kadernota   

Constaterende:

Dat recentelijk de Raad van State de het arrest van Nevele van het Europese Hof heeft 
bevestigd.

Dat overweging  overweging 83 uit het Nevele arrest als volgt luidt:

Volgens het in artikel 4, lid 3, VEU neergelegde beginsel van loyale samenwerking  
zijn de lidstaten verplicht de onwettige gevolgen van een dergelijke schending van het  
Unierecht ongedaan te maken. Hieruit volgt dat de bevoegde nationale autoriteiten,  
inclusief  de nationale  rechterlijke  instanties  waarbij  beroep is  ingesteld tegen een  
nationale handeling die in strijd met het Unierecht is vastgesteld, verplicht zijn om in  
het  kader  van hun bevoegdheden alle  noodzakelijke maatregelen te treffen om het  
verzuim  van  een  milieubeoordeling  te  herstellen.  Dit  kan  er,  voor  een  „plan”  of  
„programma” dat is vastgesteld zonder rekening te houden met de verplichting een  
milieubeoordeling  te  verrichten,  bijvoorbeeld  in  bestaan  dat  maatregelen  tot  
opschorting of nietigverklaring van dit plan of programma worden vastgesteld (zie in  
die zin arrest van 28 juli 2016, Association France Nature Environnement, C-379/15,  
EU:C:2016:603,  punten 31  en  32)  en  dat  een  reeds  verleende  vergunning  wordt  
ingetrokken of opgeschort teneinde een dergelijke beoordeling alsnog te verrichten  
[zie in die zin arrest van 12 november 2019, Commissie/Ierland (Windturbinepark te  
Derrybrien),  C-261/18,  EU:C:2019:955,  punt 75  en  aldaar  aangehaalde  
rechtspraak].

Dat blijkens het arrest bij alle windmolens in de provincie Utrecht een deugdelijke 
vergunning ontbreekt en derhalve illegaal zijn;

Dat de provincie in het kader van het wettelijk Interbestuurlijk Toezicht o.a. op het 
domein van milieu, ruimtelijke ordening en bouw toezicht houdt op gemeenten;

Dat om de schadeplichtigheid, zowel van de Provincie als overheidslichaam als van de 
individuele bestuurders persoonlijk, zo veel mogelijk te beperken het noodzakelijk is 
per omgaande te handelen;

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

Er op toe te zien dat gemeenten aan de illegale activiteiten, zijnde het functioneren van 
windmolens en alle plannen die daartoe zouden kunnen leiden, per omgaande een 
einde maken.

En gaat over tot de orde van de dag.
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