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Onderwerp
Overdracht bevoegdheid omgevingsvergunning windenergie aan gemeente Brielle
Publiekssamenvatting
De gemeente Brielle wil op de locatie N57 Entree Noord 6 tot 9 MW aan windenergie realiseren.
De provincie is normaliter bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning, maar
kan op grond van de Electriciteitswet die bevoegdheid overdragen aan de gemeente. Daarvan
maken GS nu gebruik, waardoor de gemeente de benodigde procedures zelf kan afhandelen. Dit
wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen gemeente en provincie.
Advies
1. Aan te gaan de PZH-2017-628165110 Bestuursovereenkomst realisatie N57 Entree Noord
windenergie Brielle met het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) van de
gemeente Brielle inhoudende dat Gedeputeerde Staten (GS) de bevoegdheidsverdeling ex
artikel 9f, lid 1 van de Electriciteitswet 1998 niet van toepassing verklaren, waarmee de
bevoegdheid voor de omgevingsvergunning en eventueel andere benodigde vergunningen
voor windturbines tussen 5 en 100 MW besluitvorming op grond van artikel 9e, lid 6 bij dat
college van B&W komt te liggen;
2. Gedeputeerde J.F. Weber te machtigen tot het namens GS ondertekenen van deze
overeenkomst;
3. Vast te stellen de Publiekssamenvatting over overdracht van de bevoegdheid windenergie
aan de gemeente Brielle.
Besluit GS
Conform advies vastgesteld
Bijlagen
- Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave gemeente
Brielle
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1 Toelichting voor het College
In de VRM is onder meer het provinciale windbeleid opgenomen. Op basis daarvan zijn in de
Verordening Ruimte de locaties en gebieden opgenomen waar windenergie gerealiseerd kan
worden. De locatie N57 Entree Noord is op 20 december 2017 door PS aangewezen gebied. De
gemeente Brielle wil hier 6 tot 9 MW aan windenergie realiseren.
Volgens artikel 9f van de Electriciteitswet (Ew) is de provincie in beginsel bevoegd gezag voor
windparken tussen de 5 en 100 MW. Die bevoegdheid kan op grond van artikel 9f, lid 6 Ew aan
de gemeente toebedeeld worden. Onderdeel van de realisatiestrategie van de provincie is om de
besluitvorming zoveel mogelijk op lokaal niveau te laten plaats vinden. Snelheid van
besluitvorming en lokaal draagvlak zijn daarbij sleutelwoorden. Waar mogelijk maken provincie en
gemeenten dan ook gebruik van de mogelijkheid om de beslissing over windparken niet
provinciaal te regelen maar op gemeentelijk niveau.
De gemeente Brielle voert al enige tijd oriënterende gesprekken met (lokale) initiatiefnemers,
grondeigenaren en bewoners over de realisatie van windenergie. Daarnaast besluit zij begin 2018
over de beleidsvisie duurzaamheid, waar windenergie ook een plek heeft. Bedoeling van alle
partijen (provincie en gemeente) is dat de gemeente Brielle de benodigde besluiten neemt om het
windpark te realiseren. Daarvoor is een formeel besluit nodig van Gedeputeerde Staten (GS). Dit
voorstel beoogt dat te regelen en voorziet in een overeenkomst tussen GS en het college van
Burgemeester & Wethouders (B&W) Brielle waarbij de bevoegdheid daadwerkelijk bij B&W wordt
gelegd, inclusief de daarbij horende randvoorwaarden.
Realisatie van 6 tot 9 MW is een afspraak die voortvloeit uit het ‘Convenant realisatie windenergie
stadsregio Rotterdam 2012’. In dat kader is in afgelopen decemeber de partiële herziening VRM
windenergie afgerond. PS hebben op 20 december nieuwe locaties voor windnergie in de VRM
vastgelegd, waaronder de locatie N57 Entree Noord in Brielle.
Financieel en fiscaal kader
De overeenkomst regelt de coördinatie en besluitvorming voor de vergunningverlening van het
windpark in de gemeente Brielle. De aanleg en exploitatie van het windpark wordt gedaan door
marktpartijen. Er zijn voor de Provincie Zuid-Holland daarom geen kosten verbonden aan de
aanleg en exploitatie van het windpark in de gemeente Brielle.
Juridisch kader
De coördinatie en besluitvorming voor vergunningverlening voor windparken tussen de 5 en 100
MW is op grond van artikel 9f lid 1 en 2 van de Elektriciteitswet 1998 een bevoegdheid van GS.
Die wettelijke regeling heeft met name ten doel om de besluitvorming van gewenste projecten te
versnellen. Het gebruikmaken van die bevoegdheden ligt niet zonder meer voor de hand en leidt
niet in elke situatie tot de gewenste versnelling.
De Elektriciteitswet biedt in artikel 9F lid 6 de mogelijkheid om de besluitvorming en coördinatie
op provinciaal niveau buiten toepassing te verklaren (waardoor de bevoegdheid bij de gemeente
komt te liggen) indien redelijkerwijs niet te verwachten valt dat provinciale besluitvorming tot
versnelling zal leiden
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2 Proces
Deze overdracht van bevoegdheden past binnen de realisatiestrategie van de provincie
betreffende de uitvoering van de windopgave en is in het verleden ook bij andere gemeenten
toegepast. Besluitvorming met betrekking tot windparken vindt zoveel mogelijk op lokaal niveau
plaats. De Electriciteitswet biedt daar uitdrukkelijk ook de ruimte voor. Met de gemeente is
afgestemd onder welke randvoorwaarden de overdracht plaats vindt. Deze randvoorwaarden zijn
in deze overeenkomst vastgelegd.

3 Communicatiestrategie
Er vindt geen specifieke communicatie plaats over dit besluit.
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