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Sa m e nv at ti ng
Uw raad heeft in de vergadering van 25 juni 2013 besloten te kiezen voor het
benutten van windenergie om de eigen energiedoelstellingen te kunnen realiseren:
20% duurzame energieopwekking in 2020 en in 2050 klim aatneutraal.
17 December 2013 is door uw raad daartoe de Uitvoeringsagenda W indenergie
vastgesteld.
De provincie Zuid-Holland stelt voor ten behoeve van de versnelling van de
realisatie van windm olenprojecten haar bevoegdheid ten aanzien van de
omgevingsvergunning voor windenergie "over te dragen". "Over te dragen", omdat
het voorstel in de daartoe opgestelde, bijgevoegde overeenkomst formeel juridisch
geen overdracht is m aar het "onder voorwaarden afzien van de toepassing van haar
bevoegdheid'. De gemeente Dordrecht wordt daardoor bevoegd gezag voor de
omgevingsvergunning t.a.v. aanvragen van initiatiefnem ers van windm olens.
De gemeenteraad is reeds bevoegd tot het vaststellen van de daartoe benodigde
bestemmingsplannen tenzij de provincie besluit tot het opstellen van een
inpassingsplan.
De eigen bevoegdheid van de gem eente Dordrecht ligt in het verlengde van de door
uw raad in 2013 in gang gezette proces met de Uitvoeringsagenda W indenergie om
tot de realisatie van windenergie te kom en. Daarom heeft het college van
Burgemeester en W ethouders besloten om bijgevoegde overeenkomst aan te gaan.
Deze overeenkomst zal ter uitvoering van dit collegebesluit op 10 juli a.s. door
wethouder Van der Linden in de Duurzaamheidsfabriek Dordrecht worden
ondertekend.
De overeenkomst betreft uitsluitend nieuwe aanvragen en heeft uitdrukkelijk geen
betrekking op het initiatief van Kilwind. Voor deze aanvraag blijft de provincie
bevoegd gezag, om onduidelijkheid en/of vertraging te voorkomen.
-

-

1. Wat is de aanleiding?
Als uitvloeisel van de overeenkom st tussen het IPO en het Rijk ten aanzien van
wind op land heeft de provincie Zuid-Holland een taakstelling voor ruim 700MW .
In 2013 heeft de provincie aan het college van B&W gevraagd mee te willen werken
aan de realisatie van windenergie. In lijn met de opvatting van uw raad over het
belang van windenergie voor de eigen energiedoelstellingen heeft het college
positief gereageerd op het verzoek van de provincie (d.d. 22 augustus 2013,
kenm erk 996771).
De provincie is tevens bevoegd gezag op grond van de Elektriciteitswet tot het
verlenen van de vergunning voor windmolens en -projecten boven de 5 MW .
V o o r h e t p r o j e c t K i l w i n d o p D o r d t s e K i l I V i s d a a r o m m o m en t e e l d e p r o v i n c i e
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Zuid-Holland bevoegd gezag; overigens in nauwe afstemming met de gemeente.
De gemeente heeft in dit geval de mogelijkheid door het weigeren van een
Verklaring Van Geen Bezwaar de vergunning te weigeren.
Vanwege de positieve grondhouding van de gemeente Dordrecht ten aanzien van
windenergie stelt de provincie voor ten behoeve van de versnelling van de realisatie
van windmolenprojecten haar bevoegdheid ten aanzien van de omgevingsvergunning voor windenergie over te dragen (zie bijgevoegde brief d.d. 27 maart
2014, kenmerk PZH-2014-463860307). "Over te dragen", omdat het voorstel in
bijgevoegde overeenkomst formeel juridisch geen overdracht is maar het "onder
voorwaarden afzien van de toepassing van haar bevoegdheid" (zie hierna).
2. Wat willen we bereiken?
Uw raad heeft in de vergadering van 25 juni 2013 besloten te kiezen voor het
benutten van windenergie om de eigen energiedoelstellingen te kunnen realiseren:
20% duurzame energieopwekking in 2020 en in 2050 klimaatneutraal.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
17 December 2013 heeft uw raad vervolgens de Uitvoeringsagenda Windenergie
vastgesteld, een gecombineerde aanpak van een uitgebreid communicatietraject
met de stad over windenergie en de opstelling van een Structuurvisie Windenergie.
Onderdeel van de besluitvorming in de raadsvergadering van 17 december 2013
vormde de start van de wettelijke verplichte plan-merprocedure ter voorbereiding
van de Structuurvisie Windenergie (besluit: ter inzage legging van de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau Windpark Dordrecht). Binnenkort wordt uw raad nader
geïnformeerd over het communicatietraject tot nu toe.
Voor de mogelijke realisatie van windenergie is door uw raad in de eerdere
besluitvorming een viertal zoekruimtes benoemd: Dordtse Kil IV, Dordtse Kil III,
Merwedezone en Krabbepolder/Duivelseiland. Deze zoekruimten liggen binnen de
twee door de provincie in haar Verordening Ruimte aangewezen zones waar
volgens windmolens gerealiseerd moeten worden: de Merwede- en Kilzone.
Met het voorstel van de provincie Zuid-Holland om af te zien van de toepassing
van haar bevoegdheid wordt de gemeente Dordrecht bevoegd gezag voor de
omgevingsvergunning voor windmolens en de coördinatie van de nodige
vergunningen. Uw raad is reeds bevoegd gezag in het ruimtelijk domein wat betreft
het bestemmingsplan tenzij de provincie voorziet in een inpassingsplan; zoals hij te
kennen heeft gegeven voornemens te zijn bij gemeenten die in 2013 niet hun
medewerking hebben toegezegd aan de realisatie van windenergie. De gemeente
heeft met het zojuist genoemde voorstel van de provincie meer invloed op waar en
hoe in Dordrecht windmolens komen. Deze situatie ligt in het verlengde van het
geschetste gemeentelijke traject, om een eigen ruimtelijk kader voor initiatieven te
komen vastgelegd in een Structuurvisie Windenergie. Het college van Burgemeester
en Wethouders heeft daarom besloten om bijgevoegde overeenkomst aan te gaan.
Deze zal - ter uitvoering van dit collegebesluit - op 10 juli a.s. door wethouder van
der Linden in de Duurzaamheidsfabriek Dordrecht worden ondertekend. De
overeenkomst betreft uitsluitend nieuwe aanvragen en heeft uitdrukkelijk geen
betrekking op het initiatief van Kilwind. Voor deze aanvraag blijft de provincie
bevoegd gezag, om onduidelijkheid en/of vertraging te voorkomen.
Gedeputeerde Staten zijn op grond van artikel 9f, lid 1 en 2 van de Elektriciteitswet
bevoegd gezag voor de vergunningverlening en coördinatie voor het oprichten van
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windturbines tussen de 5 en 100 MW; een range waarbinnen de Dordtse uitbreiding
van windenergie valt. Gedeputeerde Staten kunnen deze bevoegdheid echter laten
vervallen als redelijkerwijs niet te verwachten valt dat daardoor de besluitvorming
sneller zal gaan. In hun optiek is daarvan sprake als de gemeente ruimtelijke
medewerking wil verlenen. De gemeente Dordrecht heeft haar ruimtelijke
medewerking afgelopen jaar schriftelijk kenbaar gemaakt en geeft hier momenteel
reeds invulling aan met het opstellen van de Structuurvisie Windenergie en een
plan-mer.
In de Aanleiding is reeds gesteld, dat er in juridische zin geen sprake is van een
overdracht van bevoegdheid, maar het afzien van de provinciale bevoegdheid. Dit
betekent dat de gemeente haar eigen juridisch instrumentarium kan inzetten om
medewerking te verlenen aan concrete en uitvoerbare initiatieven (met name
herziening bestemmingsplan of de omgevingsvergunning inclusief afwijking
bestemmingsplan). Eventuele planschade als gevolg van windmolens kunnen zoals
gebruikelijk in een overeenkomst met de ontwikkelende partij worden verhaald. Om
die reden worden geen nadelige juridische consequenties voorzien met de
ondertekening door de gemeente van de bijgevoegde overeenkomst.
Uit de voorwaarden waaronder de provincie afziet van haar bevoegdheid vloeit nog
een aantal andere consequenties voort:
1. een inspanningsverplichting dat op 31 december 2015 het ontwerpbestemmingsplan voor windmolens ter inzage ligt/heeft gelegen of een
omgevingsvergunning kan worden verleend;
2. optimale invulling in MW van windmolens in de twee provinciale zones;
3. participatie van inwoners e.a.;
4. een halfjaarlijkse rapportage van de voortgang.
De provinciale zones en participatie maken deel uit van de Uitvoeringsagenda
Windenergie.
Zoals nu voorzien wordt de ontwerpstructuurvisie Windenergie eind dit jaar aan uw
raad aangeboden. Er zijn al verschillende initiatiefnemers bekend, waaronder
Drechtse Stromen. Het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan of
omgevingsvergunning zal ambtelijke inzet en capaciteit vergen, om deze binnen de
gestelde termijn van eind 2015 te realiseren. Deze extra benodigde ambtelijke
capaciteit zal binnen de exploitatie van SO en OZHZ worden opgevangen. In het
gevat dat dit te zijner tijd leidt tot overschrijdingen moet overwogen worden om
extra middelen beschikbaar te stellen. Daar staan legesinkomsten tegenover. Waar
vooraf met een ontwikkelaar wordt afgesproken om het bestemmingsplan te
wijzigen wordt zoals gebruikelijk kostenverhaal overeengekomen.
a. Inspraak en communicatie
Persbericht over de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente
Dordrecht en de provincie Zuid-Holland op 10 juli a.s. in de Duurzaamheidsfabriek
in Dordrecht.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
Niet van toepassing. De extra benodigde ambtelijke capaciteit zal binnen de
exploitatie van SO en OZHZ worden opgevangen.
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5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
1. Brief GS Zuid-Holland betreffende Overeenkomst overdragen" bevoegdheid
omgevingsvergunning windenergie.
2. Overeenkomst "overdragen" bevoegdheid omgevingsvergunning locaties
windenergie gemeente Dordrecht.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

J

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de bur meester

M.M. van der Kraan

Brok
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