Overeenkomst ‘overdragen’ bevoegdheid omgevingsvergunning locaties windenergie gemeente
Dordrecht
Partijen :
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.
Veldhuijzen, daartoe gemachtigd door Gedeputeerde Staten in hun vergadering van ……..,
hierna te noemen: de provincie
en,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door……….
hierna te noemen : de gemeente

Overwegende dat :


De provincie met het Rijk en het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft afgesproken in 2020 735,5 MW



windenergie op land te realiseren;
Om deze opgave te realiseren de provincie in de Provinciale Structuurvisie (PSV) en de Provinciale
Verordening Ruimte (PVR) het provinciaal windenergiebeleid en Locaties windenergie heeft



opgenomen;
De gemeente Dordrecht desgevraagd op 22 augustus 2013 heeft laten weten mee te willen werken aan
de realisatie van de locaties Merwedehaven, Dordtse Kil I, II, III en IV en Zeehavens in haar gemeente;




De procedure voor de locatie Dordtse Kil IV in een ver gevorderd stadium is;
Gedeputeerde Staten op grond van artikel 9f lid 1 en 2 van de Elektriciteitswet het bevoegd gezag zijn
voor vergunningverlening en coördinatie voor het oprichten van windturbines tussen de 5 en 100 MW;



Gedeputeerde Staten echter op grond van artikel 9f lid 6a van die wet die bevoegdheidstoedeling niet
van toepassing kunnen verklaren indien redelijkerwijs niet te verwachten valt dat daardoor de
besluitvorming in betekenende mate zal versnellen ;



Gedeputeerde Staten van mening zijn dat, indien een gemeente tijdig de nodige ruimtelijke
medewerking verleent, er geen versnelling van de besluitvorming te verwachten valt indien de
bevoegdheid op provinciaal niveau blijft;

Komen het volgende overeen :
Artikel 1: Definities
Locatie windenergie: de locatie zoals bedoeld in de door Provinciale Staten vastgestelde Verordening
Ruimte.
Participatieplan: plan waarbij is aangegeven via welke participatievormen belanghebbenden in het proces
zullen/kunnen worden betrokken ( participatie in planning, financiële participatie en/of participatie in
exploitatie)

Artikel 2: Verplichtingen gemeente
a. de gemeente heeft een inspanningsverplichting ervoor te zorgen dat op 31 december 2015 de
besluitvorming voor de betreffende locatie(s) windenergie zover gevorderd is dat het ontwerp
bestemmingsplan voor de realisatie van de windturbines ter inzage ligt of reeds heeft gelegen of op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een (herroepelijke) omgevingsvergunning voor het
realiseren van de windturbines kan worden verleend.
b. de gemeente streeft naar een optimale invulling (in MW) van de Locaties windenergie aan de Dordtsche
Kil en de Merwedehaven.
c. de gemeente zal zich met het oog op het gewenste maatschappelijk draagvlak inspannen om- in
samenspraak met de exploitant –ervoor te zorgen dat de omgeving zoveel mogelijk kan participeren en
waar mogelijk mede kan profiteren van de geplande ontwikkelingen. Met het oog daarop zal bij de
ruimtelijke planvorming tevens een participatieplan worden opgesteld.
d. de gemeente stelt elk half jaar een rapportage op waarin de voortgang in de planvorming staat
beschreven. Deze rapportage zal uiterlijk in juli en december van elk jaar bij de provincie worden ingediend.
De provincie zal met het oog hierop een format aanleveren.

Artikel 3: Verplichtingen provincie
Gedeputeerde Staten zullen, indien de gemeente door middel van ondertekening van deze overeenkomst
aangegeven heeft met de daarin opgenomen afspraken in te stemmen, op basis van artikel 9f lid 6 van de
Elektriciteitswet geen gebruik maken van hun bevoegdheid tot coördinatie en besluitvorming omtrent de
omgevingsvergunning en eventueel andere benodigde vergunningen, met uitzondering van de reeds in
procedure zijnde locatie Dordtse Kil IV. In die situatie zal de bevoegdheid bij de gemeente komen te liggen
vanaf de dag die volgt op de laatste datum van ondertekening van de overeenkomst. Indien echter uit de
onder 2d bedoelde rapportages of anderszins mocht blijken dat de gemeente niet of niet tijdig aan de onder
2a opgenomen inspanningsverplichting zal (kunnen) voldoen zullen Gedeputeerde Staten – na in overleg
met de gemeente te zijn getreden – bezien of de bevoegdheid wederom op provinciaal niveau dient te
worden gelegd.

Artikel 4: Algemene bepalingen
1
Wijziging of aanvulling van deze overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk en zal worden vastgelegd
in een nader door partijen te sluiten wijzigingsovereenkomst.
2.
Indien zich een situatie voordoet waarin deze overeenkomst niet voorziet en die van directe invloed
is op de voortgang, kwaliteit en/of omvang, zijn partijen gehouden om in nader overleg overeenstemming te
bereiken en besluitvorming te doen plaatsvinden over de gevolgen van bedoelde situatie.

Artikel 5: Inwerkingtreding en werkingsduur
Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening en eindigt op het tijdstip dat
beide Partijen constateren dat de gemaakte afspraken volledig zijn nagekomen.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend
Te ……………… op 3 juni 2014

Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, gedeputeerde Govert Veldhuijzen

Namens het college van Dordrecht, …….

