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Voorwaarden deelname Project Oostermoer, Juridische Strijd tegen Windpark 
Oostermoer. 
 
 
 
In deze voorwaarden wordt de samenwerking beschreven tussen de partijen die zich 
verbonden hebben aan de juridische strijd tegen windturbinepark Oostermoer. Ook zijn de 
rollen van de partijen vastgelegd en de wijze waarop beslissingen genomen worden.  
 
Organisatie 
 
 
Deelnemers 
Alle personen die zich met een inschrijfformulier gecommitteerd hebben aan de juridische 
strijd. De deelnemers zijn de opdrachtgevers van De Haan Advocaten. Zij wonen in 
(nabijheid van) het gebied waar aantoonbaar overlast van de windturbines in plan 
Oostermoer te verwachten is. De verwachte overlast kan bestaan uit bijvoorbeeld 
geluidsoverlast, slagschaduw, horizonvervuiling, lichtvervuiling en alle effecten die een 
grootschalig windpark heeft op de omgeving met als gevolg gezondheid- of economische 
schade. Indien u verder dan ca. 2 kilometer van het geplande park woont is het soms 
moeilijk aannemelijk te maken dat u directe overlast ondervindt en zal het wellicht niet 
mogelijk zijn een schadevergoeding af te dwingen voor gezondheidschade. U kunt echter 
wel meehelpen om de komst van het park te voorkomen.  
 
 
Stichting WindNEE 
De stichting zal optreden als communicatiekanaal tussen De Haan Advocaten en de 
Deelnemers en omgekeerd.  
Bovendien zal de Stichting het beschikbare budget bewaken en algemeen coördinerend 
optreden.  
 
De Haan Advocaten 
Treedt op als jurist namens de Stichting en de individuele Deelnemers (hierna: Deelnemers). 
Zij handelt in opdracht van de Deelnemers.  
 
Bovengenoemde partijen hebben zich verenigd onder de naam Project WindNEE 
Oostermoer. Wat houdt de juridische strijd in? 
 

1. Traject om de bouw tegen te houden (Bestuursrechtelijk) 
2. Een rechtvaardige schadevergoeding voor de deelnemers te krijgen wanneer punt 1 niet 

lukt (Civielrechtelijk) 
 
 
De Gedaagden bestaan uit 
De initiatiefnemers van Windpark Oostermoer. 
Overheid; EZ, Provinciale Staten  
 
 
Inschrijving 
U bent pas ingeschreven deelnemer als u de factuur van De Haan Advocaten heeft betaald, 
of een dossiernummer van uw rechtsbijstandsverzekering heeft doorgegeven.  
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Communicatie  
 
Deelnemer 
Communiceert naar WindNEE 
 
De Haan Advocaten 
Voorstel strategie 
Voorstel acties 
Communiceert naar WindNEE 
 
WindNEE  
Coördinatie, communicatie en bewaking van budget. 
Controleert of strategie passend is 
 
Controleert of actie binnen budget is 
Indien Ja; Geeft akkoord voor actie 
Indien Nee: overleg met deelnemers 
 
Geeft informatie aan deelnemers 
Periodieke update via nieuwsbrief 
Verzameld vragen en opmerkingen van deelnemers en bespreekt deze met De Haan 
 
 

De Haan Advocaten

Deelnemers

WindNEE
Check; passend?
Check; budget?

Voorstel strategie 
of actie

Informeren

Opdracht NEE

JA

Vragen
Suggesties

Opmerkingen
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Overleg momenten 
Periodiek, wanneer nodig, zal een overleg plaatsvinden tussen De Haan Advocaten en 
Stichting WindNEE (als vertegenwoordiging van de Deelnemers) 
Dit overleg vindt plaats op kantoor van De Haan. 
De vaste agenda bestaat uit; 
 

- Ingekomen stukken en correspondentie 
- Voortgang 
- Planning komende periode 

 
Van het overleg wordt door WindNEE een kort verslag gemaakt wat als basis zal dienen voor 
de communicatie naar de Deelnemers 
 
Dit verslag zal ook een vast agendapunt zijn op de vergaderingen van WindNEE.  
 
Volgend op het overleg met De Haan Advocaten, zal een verslag van het overleg via een 
digitale nieuwsbrief worden verspreid naar de deelnemers.  
De Deelnemers kunnen hierop reageren of punten aandragen voor het volgende overleg. 
Deze reacties worden gestuurd naar juridisch@windnee.nl .  
 
Reden voor communicatie van Deelnemer naar De Haan via WindNEE is dat voorkomen 
moet worden dat het budget op gaat aan overbodige communicatie.  
 
Communicatie met De Haan zal buiten de overleggen schriftelijk plaatsvinden (e-mail) om dit 
te kunnen archiveren.  
Deelnemers wordt ook gevraagd hun vragen en opmerkingen schriftelijk in te dienen, 
eventueel met mondelinge toelichting. 
Antwoorden op deze vragen en opmerkingen worden via de nieuwsbrief gegeven als dit kan, 
persoonlijke vragen en opmerkingen worden ook persoonlijk beantwoord.  
 
WindNEE zal binnenkomende vragen van Deelnemers in een lijst op onderwerp rubriceren 
en deze meenemen naar de overleggen met De Haan. 
Vragen die WindNEE zelf kan beantwoorden worden direct beantwoord en niet op de lijst 
meegenomen.  
 
Beslissingen 
Wie neemt binnen de Stichting de beslissingen?  
De voorzitter en penningmeester hebben vetorecht en beslissen volgens de statuten van de 
stichting.  
 
In het geval er beslissingen moeten worden genomen over het al dan niet uitvoeren van een 
actie die als consequentie heeft dat er geld bijgestort moet worden dan zal WindNEE dit 
eerst communiceren met de betalende Deelnemers. De Deelnemers dienen dan binnen 5 
dagen aan te geven of zij akkoord gaan en bereid zijn de meerkosten te betalen of niet meer 
mee doen, dit om vertraging in het traject te voorkomen.   
 
Wat als u niet wil doorgaan? 
Tussentijds uitstappen is mogelijk, echter zonder restitutie van het inlegbedrag omdat er 
geen individuele berekening is te maken van de bijdrage aan het geheel.  
De factuur wordt door De Haan verstuurd. Er is sprake van een overeenkomst tussen De 
Haan en de Deelnemer. WindNEE is hierin geen partij.  
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Indien de Deelnemer via een rechtsbijstandsverzekering meedoet en zijn deelname wil 
stoppen, dan zal de Deelnemer dit schriftelijk moeten mededelen aan De Haan Advocaten 
en zijn rechtsbijstandsverzekering. WindNEE zal zich niet mengen in dit proces, behoudens 
het verwijderen van de adresgegevens uit ons bestand voor de nieuwsbrieven.  
 
 
Geschillen 
Indien er geschillen ontstaan tussen WindNEE en De Haan Advocaten dan zal dit door 
WindNEE bekend gemaakt worden bij de Deelnemers en zullen de Deelnemers worden 
geraadpleegd plaatsvinden.  
 
Financieel 
De penningmeester van WindNEE maakt een budgetlijst om het budget te kunnen bewaken. 
Van alle acties die worden ondernomen moet De Haan vooraf een opgave van uren en 
kosten geven, ook een inschatting van vervolgstappen en de bijbehorende kosten.  
 
Uitgangspunt is dat er geen openstaande posten bij De Haan mogen ontstaan voor dit 
project. De Haan mag alleen acties uitvoeren die vooraf gebudgetteerd zijn. Als er niet 
voldoende budget is voor een actie, dan wordt deze pas uitgevoerd als daar budget voor 
gevonden is. Bijvoorbeeld door de deelnemers opnieuw te vragen een bijdrage te leveren.  
 
 
Taakverdeling 
 
Het juridisch traject zal vele jaren gaan duren. De coördinatie van het Project WindNEE 
Oostermoer wordt door een projectgroep van Stichting WindNEE uitgevoerd. In die tijd 
kunnen mensen uitvallen door omstandigheden. Om voortgang te kunnen garanderen is voor 
elke verantwoordelijkheid binnen het project een secondant aangewezen. De 1e 
verantwoordelijke persoon en secondant moeten beide op de hoogte zijn van werkwijze, 
toegang hebben tot systemen en archieven. Indien de 1e verantwoordelijke stopt met de 
uitvoering moet (voor zover mogelijk) een overdracht plaatsvinden en dit moet worden 
gecommuniceerd aan de rest van de projectgroep.   
 
Planning en mijlpalen 
 

- Februari 2016: Indienen Zienswijze op MER binnen 6 weken na publicatie 
- April – reactie op zienswijze 
-  

 
 
Conceptuele planning:  
Startmoment van het juridisch traject is het indienen van een zienswijze op het 
Rijksinpassingsplan en de Milieu Effect Rapportage die in februari 2016 worden verwacht. 
Dit document wordt door De Haan Advocaten ingediend bij de bevoegde instantie en dient 
als uitgangspunt voor het te volgen traject.  
 
Dit traject zal worden doorgezet tot een uitspraak van de Raad van State. Indien dit niet leidt 
tot het afblazen van het project zal er op civielrechtelijk niveau worden doorgegaan. Deze 
procedure heeft als doel om een bevredigende schadevergoeding voor de omwonenden te 
verkrijgen en niet meer het doel het windpark te voorkomen. Want na een uitspraak van de 
Raad van State kan er juridisch niets meer aan worden gedaan.  
 
 
 
 


