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Overeenkomst 'overdragen' bevoegdheid
omgevingsvergunning windenergie
Geacht college,

Per brief heeft u ons in 2013 laten weten dat uw gemeente mee wil werken aan de realisatie van
windturbines in uw gemeente. Op 24 september 2013 heeft u als reactie hierop van ons een brief
ontvangen waarin is aangegeven dat wij graag nadere afspraken met u maken over de
provinciale bevoegdheden die gelet op de Elektriciteitswet van toepassing zijn bij de plaatsing
van windturbines. Wij hebben kennisgenomen van de in Drechtstedenverband opgestelde
verkenning van windenergielocaties. Wij wijzen u er op dat het provinciale windenergiebeleid en
locaties voor windenergie in de provincie Zuid-Holland door Provinciale Staten zijn vastgelegd in
de Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte.
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Met de bij deze brief gevoegde overeenkomst willen wij de bovengenoemde afspraken
vastleggen. Omdat u uw medewerking heeft uitgesproken voor de realisatie van in uw gemeente
vastgestelde locatie(s) windenergie zijn wij van mening dat het gebruikmaken van onze
bevoegdheden niet zonder meer voor de hand ligt en niet in elke situatie tot de gewenste
versnelling zal leiden. Middels deze overeenkomst verklaren wij daarom op basis van de
Elektriciteitswet artikel 9F, lid 6, de in de Elektriciteitswet artikel 9F, lid 1 en 2, benoemde
bevoegdheden van ons college voor de door Provinciale Staten vastgestelde locaties, onder
voorwaarden buiten toepassing.

station Den Haag CS is
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auto’s is beperkt.

Wij verzoeken u uiterlijk 3 juni 2014 een besluit te nemen om de overeenkomst te ondertekenen.
Op 3 juni 2014 om 17:00 uur zullen wij een bijeenkomst organiseren waar de overeenkomsten,
die wij met verschillende gemeenten aangaan, op een nader te bepalen locatie formeel
ondertekend kunnen worden. In dat geval komt de bevoegdheid om ten aanzien van de
omgevingsvergunning te beslissen en de mogelijkheid om de nodige vergunningen te
coördineren, onder de in de overeenkomst genoemde voorwaarden en gedurende de in de
overeenkomst genoemde termijn, bij uw college te liggen.Onze behandelend ambtenaar zal
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hierover zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Indien u nog vragen heeft kunt u contact
opnemen met dhr. B. Verschoor (070 4418456).
Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts
bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

mw. drs. J.A.M. Hilgersom

drs. J. Smit
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