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Beantwoording brief Actiecomité

Gevraagde beslissing:
1. Kennis te nemen van de brief van het Actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE waarin de gemeente
opnieuw aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen van afspraken;
2. De brief, genoemd onder 1., conform bijgevoegde concept-brief te beantwoorden.

1. Inleiding
Op 23 maart 2020 ontvingen wij een brief van het Actiecomité Voorthuizen Windmolens NEE waarin zij
reageren op onze afwijzing van hun aansprakelijkstelling. U treft de brief aan als bijlage 1 bij dit voorstel. Voor
de volledigheid treft u ook de brief waar het Actiecomité op reageert aan in de bijlagen (bijlage 2).

2. Argumenten
Nu het Actiecomité geen feiten stelt die van belang zijn voor de aansprakelijkstelling, wordt u geadviseerd
aansprakelijkheid opnieuw af te wijzen en de brief voor kennisgeving aan te nemen.

3. Bijlagen
1. Brief van Actiecomité d.d. 23-03-20;
2. Brief aan Actiecomité verzonden 14-02-20;
3. Concept-brief aan Actiecomité.
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Geacht Actiecomité,
Datum:

Op 23 maart 2020 ontvingen wij uw brief waarin u reageert op onze afwijzing van
aansprakelijkheid. Wij hebben uw brief geregistreerd onder zaaknummer 112796.

Ons kenmerk:
Uw brief van:
23 maart 2020

U stelt ons in deze brief nogmaals aansprakelijk voor het niet nakomen van een
toezegging aan het Actiecomité. Tevens geeft u aan geen behoefte te hebben aan een
mediationtraject met een gemeente die zich schuldig maakt aan een onrechtmatige
daad.
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Uw brief geeft geen aanleiding om aansprakelijkheid te erkennen. Wij hebben uw brief
dan ook voor kennisgeving aangenomen.
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Geacht Actiecomité,
Datum:
Ons kenmerk:

Op 17 december 2019 stuurde u ons een brief waarin u ons aansprakelijk stelt voor de
gevolgen van het niet nakomen van onze toezegging aan het Actiecomité. Wij hebben
uw brief geregistreerd onder zaaknummer 1127969.
Toezegging

Uw brief van:
17 december 2019
Afdeling:
Bestuur & Dienstverlening
Behandeld door:
mw. mr. T.H. Iking-de Jong
Doorkiesnummer:
(0342) 495 260
Onderwerp:
Toezegging,
aansprakelijkstelling en
mediationtraject

U geeft in uw brief aan dat wij een keiharde toezegging aan het Actiecomité hebben
gedaan om juridische waarheidsvinding in gang te zetten rondom het wel of niet
opnemen van de locatie Zeumeren in de MER. U schrijft dat in de raadsvergadering van
11 december 2019 ons college op basis van een ingediende motie de beslissing heeft
genomen om de waarheidsvinding te stoppen. U wilt dat wij de toezegging nakomen
voordat de concept MER openbaar wordt.
Allereerst willen wij u erop wijzen dat wij in een raadsvergadering een toezegging aan
de gemeenteraad hebben gedaan om een aantal juridische vragen door beide juristen
in gezamenlijkheid te laten beantwoorden, omdat blijkbaar sprake was van juridische
onduidelijkheden naar aanleiding van de legal opinion van mr. Veltman. Door
omstandigheden, die u wel bekend zijn, heeft dit gezamenlijke gesprek geen doorgang
gevonden.
In de raadsvergadering van 11 december 2019 heeft de raad besloten ons te ontslaan
van de toezegging om samen met het Actiecomité vragen op te stellen de uitkomst van
de MER op te schorten. De gemeenteraad heeft dit besluit genomen op basis van de
voorliggende juridische stukken. Hiervan maakte een reactie van mr. Lam op de legal
opinion van mr. Veltman onderdeel uit. Hiermee waren de juridische onduidelijkheden
voldoende opgehelderd voor de gemeenteraad. U heeft als Actiecomité ook kennis
kunnen nemen van dit stuk. Het gezamenlijk laten beantwoorden van vragen door de
juristen voegt ons inziens niets meer toe.
Nu de gemeenteraad ons in dezelfde vergadering heeft verzocht om het proces om te
komen tot een structuurvisie windenergie zonder vertraging voort te zetten, hebben wij
de MER aangeboden aan de gemeenteraad. Op 22 januari 2020 is de MER besproken
in de Commissie Samenleving.
Aansprakelijkstelling
Wij hebben kennisgenomen van uw aansprakelijkstelling op voorhand. Vooralsnog
erkennen wij geen aansprakelijkheid. Indien u meent dat wij aansprakelijk zijn, dient u
een aantal zaken aan te tonen. Er moet onder meer sprake zijn van een onrechtmatige
daad, die ons kan worden toegerekend. U moet schade hebben geleden en er moet een

causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade worden aangetoond.
Tenslotte moet ook aan het relativiteitsvereiste zijn voldaan.
Mediation

Blad 2

Eerder hebben wij per e-mail contact met u gehad over de mogelijkheden om een
mediationtraject op te starten. Wij willen graag met u in overleg hoe wij tot een goede
dialoog kunnen komen waarbij respect en vertrouwen uitgangspunten zijn. Het is voor
ons echter geen optie om een mediationtraject in te zetten, als sprake is van
aansprakelijkstellingen door ofwel uw Actiecomité ofwel de rechtsbijstandsverzekeraar
van één of meerdere van uw leden. Wij zullen dan ook niet reageren op uw voorstel ten
aanzien van een mediationtraject, zoals gedaan in uw e-mail van 9 december 2019,
zolang sprake is van voorliggende aansprakelijkstellingen.
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