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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
Voor realisatie van het project windenergie A16-zone (minimaal 100 MW) is het
van belang dat Provinciale Staten de provinciale coördinatieregeling (PCR) van
toepassing verklaren. Hierdoor neemt de kwaliteit van de integrale afweging en
zorgvuldigheid toe bij het behandelen van zienswijzen en bezwaren. Daarmee
worden ook de belangen van overheden, omwonenden en belanghebbenden
gediend.
Het voorstel
1. de Provinciale coördinatieregeling volgens de Wet ruimtelijke ordening,
artikel 3.33 van toepassing te verklaren op het project windenergie A16zone
Aanleiding
De provincie Noord-Brabant heeft met het Rijk en het Interprovinciaal Overleg
IPO afgesproken om in de periode tot en met 2020 voor windenergie op land
470,5 MW aan vermogen te realiseren. Het project windenergie A16-zone is
een samenwerking van de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert
met de provincie. Zij willen in de regio zelf verantwoordelijkheid nemen voor
deze opgave. Daarvoor hebben zij een convenant opgesteld dat op 1
december 2015 door betrokkenen is getekend.
De omvang van het project (>100 MW) is normaal gesproken voorbehouden
aan het Rijk. Het Rijk heeft de coördinatie bevoegdheid, op verzoek van de
provincie, op 14 september 2016 overgedragen en dit schriftelijk bevestigd.

Bevoegdheid
Het besluit over toepassen van de Provinciale coördinatieregeling PCR is
voorbehouden aan Provinciale Staten. Dit op grond van Wet ruimtelijke
ordening, artikel 3.33.
Het Rijk heeft haar wettelijke bevoegdheid op 14 september 2016
overgedragen aan de provincie Noord-Brabant door af te zien van het
toepassen van de Rijks coördinatieregeling.
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Doel
Het doel van dit besluit is het procedureel voorbereiden van de uitvoering en het
borgen van de kwaliteit / zorgvuldigheid van de besluitvorming. Daarmee
worden ook alle belangen van overheden, omwonenden en belanghebbenden
gediend.
Argumenten

1. Zorgvuldigheid
De 4 gemeenten en provincie achten het toepassen van de provinciale
coördinatie regeling nodig om het proces van realisatie zorgvuldig uit te
voeren en de afspraken met het Rijk over de einddatum te kunnen
waarmaken.
Het besluit maakt mogelijk dat er één integrale procedure wordt gevolgd
voor zienswijzen en bezwaar. In die procedure neemt Provinciale Staten één
besluit over het provinciaal inpassingsplan en de bijbehorende
vergunningen. Dit bevordert integraliteit en samenhang.

2. Tijdige realisatie
Met het coördinatiebesluit wordt tijdige realisatie (vóór 31 december 2020)
haalbaar.
Dit is mogelijk omdat het vaststellen van het provinciaal inpassingsplan en
benodigde omgevingsvergunningen niet meer na elkaar en elk afzonderlijk
open staan voor zienswijzen en beroep.
Er is één ronde, waarin mensen op alle ontwerpbesluiten tegelijk kunnen
reageren, door het indienen van een 'zienswijze'. Voor de
beroepsprocedure op de definitieve besluiten is slechts één instantie aan zet:
de Raad van State. Er is dus geen bezwaarprocedure bij het bevoegd
gezag en geen beroepsprocedure bij de rechtbank.
Kanttekeningen

1. Zorgvuldigheid
Het gebruik van de provinciale coördinatieregeling kan door sommige
belanghebbenden worden aangemerkt als onzorgvuldig, omdat slechts één
keer bezwaar en beroep kan worden aangetekend. Dit is niet terecht: juist
de samenhang in de besluitvorming en het niet opknippen in meerdere
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besluiten maakt dat er een goede afweging kan plaatsvinden waarin recht
wordt gedaan aan alle belangen.
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Belanghebbende zullen ruim van tevoren in de gelegenheid worden gesteld
om kennis te nemen van relevante informatie. De wettelijke termijnen zullen
maximaal worden benut.
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Financiën
Aan het besluit zijn geen extra kosten verbonden.
Europese en internationale zaken
De realisatie van het project windenergie A16-zone draagt bij aan de
verplichtingen die Nederland (en daarmee de provincie Noord-Brabant) met
Europa heeft afgesproken op het vlak van duurzame energie voorziening. Het
besluit over het toepassen van de Provinciale Coördinatie Regeling levert meer
zekerheid in het halen van de einddatum van afspraken.
Planning
Naar verwachting in het 3e kwartaal 2017 zal Gedeputeerde Staten het
inpassingsplan en bijbehorende omgevingsvergunningen voorleggen aan
Provinciale Staten.
Bijlagen
Geen.
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer F.T.M. Schippers, (073) 680 84 17,
fschippers@brabant.nl, afdeling Ruimtelijke Ontw. Midden-West van cluster
Ruimte.
Opdrachtnemer: de heer M.P.J. van de Ven, (073) 681 21 33,
mpjvdven@brabant.nl, afdeling Ruimtelijke Ontw. Midden-West van cluster
Ruimte.
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