
bqleqe z
Readsl¿s.st¿¿ e provtncte limburg

llllrililil1iltil]ililllt
w-11188

Gemeente Weert
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 950

6000 AZ WEERT

Cluster
Ons kenmerk
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Bezoekadres:
Limburglaan 10

NL-6229 GA Maastricht

WL

2017154392
Behandeld
Telefoon
Maastricht

Tel + 31 43 389 99 99
Fax + 31 43 361 80 99
www.limburg.nl

R. E. Benning
(043) 389 77 16

22 augustus 2017

vERZOf{Dilt ? 3 AtJ6, 2017

Ondenrerp
Beslu it inzake bevoegdheid vergu nn ingverlening wíndturbineproject gemeente Weert

Geacht College,

Hierbij laten wíj u toekomen ons besluit inzake het niet van toepassing verklaren van artíkel9f, eerste en
tweede lid, Elektriciteitswet 1998 op het windturbineproject zoals bedoeld in de SOK behorende in de
gemeente Weert.

Wij hopen u híermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Lir¡burg¡ 
-\

voorzitter
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Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

Met toepassing van het bepaalde in artikel 9f, zesde lid, Elektriciteitswet 1998 hebben wij besloten om
artikel 9f, eerste en tweede líd, Elektriciteitswet 1998 niet van toepassing te doen zijn op het

windturbineproject zoals bedoeld in de Samenwerkingsovereenkomst Windenergie d.d. 104-2017, voor
zover gelegen op het grondgebied van de gemeente Weert. Met dit besluit komt de bevoegdheid tot
coördinatie van de voorbereiding, het nemen en de bekendmaking van de in artikel 9f, eerste lid

Elektriciteitswet 1998 bedoelde besluiten bij het College van Burgemeester en Wethouders van
gemeente Weert te liggen.

Aan dit besluit liggen de navolgende overwegingen ten grondslag.

Op grond van artikel9f, eerste lid, Elektriciteitswet 1998 coördineren Gedeputeerde Staten de
voorbereiding en bekendmaking van besluiten, aangewezen op grond van artikel 9d, eerste lid, ten
behoeve van de aanleg of uitbreiding van een productie-installatie met een vermogen van 5 MW tot
1OO MW,

Op grond van artikel9f, tweede lid, Elektriciteitswet 1998 nemen Gedeputeerde Staten de besluiten
ingevolge het eerste lid met uitsluiting van de in eerste aanleg bevoegde bestuursorgaan, tenzij dit
bestuursorgaan het Rijk is.

ln artikel9f, zesde lid, Elektriciteitswet 1998 is aangegeven dat Gedeputeerde Staten "kunnen bepalen
dat het eerste en tweede lid niet van toepassing zijn als, in aanmerking genomen de omvang, aard en
ligging van de desbetreffende productie-installatie, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing
van het eerste lid de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of dat daaraan anderszins
aanmerkelijke voordelen zijn verbonden."

Met betrekking tot de voorgenomen realisatie van het windturbineproject in gemeente Weert met een
omvang tussen de 10-12 MW constateren wijhet volgende:

op 10 april 2017 hebben de Colleges van Burgemeesters en Wethouders van Nederweert, Weert,
Leudal, Peel en Maas en ons College een samenwerkingsovereenkomst (SOK) getekend

aangaande de ontwikkeling van windenergie in deze vier gemeenten;
in deze SOK zijn gemeenschappelijke afspraken gemaakt over de wijze van samenwerken om tot
tijdige realisatie van dit windturbineproject te komen;
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in deze SOK is vastgelegd dat partijen er de voorkeur aan geven om de planologische verankering
te laten plaatsvinden door middel van een door de gemeente vast te stellen bestemmingsplan;
voor de plaatsing van de beoogde windturbines is tenminste een bestemmingsplanwijziging
noodzakelijk in de gemeente Nederweert, Peel en Maas, Leudal en Weert;
partijen zijn overeengekomen om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning met toepassing
van de gemeentelijke coördinatieregeling, gezamenlijk en gelijktijdig in procedure te brengen.
Hiermee kan een aanmerkelijke versnelling in de proceduretijd worden bereikt.

Op basis van bovenstaande hebben wij geconcludeerd dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel gf,

zesde lid, onder a, Elektriciteitswet 1998 en niet valt te verwachten dat toepassing door ons van artikel 9f,
eerste en tweede lid van deze wet, de besluitvorming zal versnellen of dat daaraan anderszins
aanmerkelijke voordelen zíjn verbonden.

lndien echter blijkt dat de gemeente niet of niet tijdig aan de opgenomen afspraak voldoet, zullen
Gedeputeerde Staten - na in overleg met de gemeente te zijn getreden - bezien of de bevoegdheid
wederom op provinciaal níveau dient te worden gelegd. Dit geldt zowel voor de planologische
bevoegdheid (inpassingsplan)als het bepaald in artikelgf, líd 1 en2van de Elektriciteitswet 1998.

Tegen dit besluit tot toepassing van artikel gf, zesde lid, Elektríciteitswet staan op grond van artikel 8:5,
¡a¡ala l¡¡ 

^l^^-^^¡ 
,.,^r L,^^1,.,.,^-^^L. ^^^^ L^-.,^^- ^- L^-^^-eei-sle i¡û, Éìrgeffiene we( ûesrüuísi-ecni geen oeäwaai'en oeroep opeíì.
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Samenwerkingsovereenkomst Windenergie Gemeenten Leudal, Nederweert, Peet en Maas, Weert en
Provincie Limburg

10-4-2017

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WINDEN ERGIE GEM EENTEN LEUDAL, NEDERWEERT,
PEEL EN MAAS, WEERT EN PROVINCIE LIMBURG

Onderoetekenden

1. De gemeente Leudal ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door P.H.G. Verlinden, wethouder,
handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4
agril2017, hierna te noemen 'de gemeente Leudal'.

2. De gemeente Nedenreert ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.T.J. Coumans,
wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en
wethouders d.d. 4 april 2017, hierna te noemen 'de gemeente Nederweert,.

3. De gemeente Peel en Maas ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door P.J.H. Sanders,
wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en
wethouders d.d. I januari 2017, hierna te noemen 'de gemeente peel en Maas'.

4. De gemeente Weert ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J.W. Gabriëls,
wethouder, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en
wethouders d.d. 4 april 2017, hierna te noemen 'de gemeente Weert'.

Híerna gezamenlijk te noemen'de Gemeenten' en afzonderlijk'de Gemeente'.

5. De Provincie Limburg, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door D.M.M.T. Prevoo,
gedeputeerde, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van gedeputeerde staten
d.d. 4 april 2017, hierna te noemen 'de Provincie'.

De Provincie en de Gemeenten hierna gezamenlijk te noemen'de Partijen'

Overwegende dat:
- windturbines bijdragen aan de opwekking van duurzame energie;

er op landelijke schaal op 6 september 2013 een Nationaal Energieakkoord is ondertekend
waataan Partijen een actieve bíjdrage willen leveren en waarvan de ontwikkeling van windturbines
onderdeel uitmaakt;

de Provincie energiebeleid in het Provinciale Omgevingsplan Limburg 2014 (POL) heeft
opgenomen, waarvan de ontwikkeling van windturbines onderdeel uitmaakt. Daarin is een opgave
van 95,5 MW ven¡¡oord als ambitie voor 2020 en is benadrukt dat naast de lasten er tevens lusten
moeten zijn voor de Projectomgeving;

als uitwerking van het POL er een opgave ligt bij de regio's om een Regionale energievisie op te
stellen, waarin wordt aangegeven op welke wijze de regio's en de daarin vertegenwoordigde
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Samenwerkingsavereenkomst Windenergie Gemeenten Leudal, Nederweert, Peelen Maas, Weert en

Provincie Limburg
10-4-2017

gemeenten de opgave voor de energietransitie omzetten in concrete deeluitwerkingen en acties.

Windenergie maakt daarvan onderdeel uit;

de Gemeenten doelstellingen of wensen hebben geformuleerd voor de ondersteuning van de

energietransitie;

Partijen de wens hebben de maatschappelijke opbrengsten van windenergie te verhogen door een

actieve participatie van burgers en de directe omgeving bü de ontw¡kkeling en exploitatie van

windturbines;

de gemeenteraden van de Gemeenten zich hebben uitgesproken voor de realisatie van

windenergie en uitgangspunten ten aanzien van de ontwikkeling van windturbines hebben

vastgesteld;

de Provincie de Gemeenten als partners ziet, daarmee wilsamenwerken en hen wil ondersteunen

bij het vaststellen van de ruimtelijke en milieutechnische kaders;

Provinciale Staten de wettelijke mogelijkheid hebben om een inpassingsplan op te stellen en

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. De Provincíe er de voorkeur aan geeft om zowel het bestemmingsplan als de
omgevingsvergunning gecoörd¡neerd door de Gemeenten te laten uitvoeren;

de planvorming van windturbines menskracht vergt van de Gemeenten. De kosten hiervan kunnen

de Gemeenten (deels) financieren middels te heffen leges, OZB en het opnemen van

kostenverrekening in een anterieure overeenkomst met Ontwikkelaar;

Partijen afspraken inzake de samenwerking in het kader van Windturbineprojecten wensen vast te
leggen in deze overeenkomst.

komen het volgende overeen:

Artikel l. Definities

- Burgercoöperatie: In Limburg statutair gevestigde coÖperatie met tenminste 25 leden. De

coöperatie heeft de 7 I0A-principes van coÖperatieve beweging in de statuten vastgelegd. ICA

staat voor de lnternational Co-operative Alliance.

Financial close: het moment waarop een Ontwikkelaar overeenstemming bereikt met de bank over
de financiering van de investeringskosten.

Ontwikkelaar: de partij of een samenwerking van partijen die het initiatief neemt voor de

ontwikkeling van een Windturbineproject.
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Samenwerkingsovereenkomst Windenergie Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Weert en
Provincie Limburg

10-4-2017

Projectomgeving: de omgeving van een (voorgenomen) windturbineproject.

Uitgangspunten windenergie: een besluit van de gemeenteraad van de afzonderlijke Gemeenten,
waarin is aangegeven onder welke voonryaarden zij bereid is om medewerking te verlenen aan de
totstandkom ing va n windproject(en).

Versnellingsteam: een team waarin deskundigheid en capaciteit is opgenomen die Gemeenten
kunnen benutten om het beleidsproces en planvoorbereiding voor windturbines te ondersteunen
en te versnellen.

Windturbineproject: één samenhangend project van voorzieningen en van bebouwde en
onbebouwde gronden noodzakelijk voor de realisatie van meerdere windturbines.

Artikel2. Doelstelling
2'1 Partijen hebben als doel impuls te geven aan de lokale economie en het mogelijk maken om grote

stappen te zetten richting een energievoorziening die in 2050 volledig klimaatneutraal is. Als
onderdeel hiervan hebben Partijen als doel te komen tot de productie van duurzame energíe,
waaronder windenergíe.

2.2 Middels het sluiten van deze overeenkomst willen Partijen komen tot de realisatie van ten minste
één Winciturbineproject per Gemeente. Daarbij bedraagt de projectomvang gemiddeld 12 MW en is
het doelde windturbineprojecten uiterlijk in202o gerealiseerd te hebben.

2.3 Naast de opwekking van duurzame energie is het doel de burger een actieve rol te geven in de
planvorming en de exploitatíe van de windturbines met het oog op het verhogen van het
maatschappelijk rendement van het Windenergieproject. Een substantiële coöperatieve
ontwíkkeling van Windturbineprojecten wordt daarbij door Partijen nagestreefd.

Artikel3. Takenenverantwoordeliikheden Partijen
3.1 ledere Gemeente ondersteunt ten minste één Ontwikkelaar in de planvorming en de

vergunningsprocedures ten behoeve van een Windturbineproject indien het Windturbineproject
voldoet aan de Uitgangspunten windenergie. Daarbijwordt ingezet op een gecoördineerde
bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunning. Deze coÖrdinatie leidt tot de gewenste
versnelling in de besluitvorming.

3.2 De Provincie ziet, gelet op de afspraken in deze overeenkomst en op basis van artikelgf, lid 6 van
de Elektriciteitswet, af van de toepassing van bevoegdheden uit artikelgf, lid 1 en2van de
Elektricíteitswet betreffende het vergunnen van projecten van 5 tot 100 MW. Gedeputeerde Staten
zullen per Gemeente een besluit nemen die het afzien van deze bevoegdheid formaliseert.
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Samenwerkingsovereenkomst Windenergie Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Weert en

Provincie Limburg
10-4-2017

3.3 De Provincie zal evenmin gebruik maken van de mogelükheid tot het inzetten van een

inpassingsplan voor de realisatie van windturbines. lndien echter blijkt dat de Gemeente niet of

niet tijdig aan de onder 3.1 opgenomen afspraak voldoet, zullen Gedeputeerde Staten - na in

overleg met de Gemeente le z¡n getreden - bezien of de bevoegdheid wederom op provinciaal

niveau dicnt tc wordcn gelegd. Dit geldt zowel voor de planologische bevocgdhcid
(inpassingsplan) als het bepaalde in artikel 9f, lid 1 en 2 van de Elekhiciteitswet 1998.

3.4 De Provincie zal, indien zij bevoegd is voor onderdelen van de omgevingsvergunning, actief

bijdragen aan de proceduregang.

Artikel 4. Profijt voor de omgeving
4.1 Partijen werken, zo veel mogelijk met elkaar afgestemd, aan het creëren van draagvlak binnen en

profijt voor de Projectomgeving.

4.2 Gemeenten eisen van Ontwikkelaars datzï1in de planfase actief in contact treden met de

Projectomgeving en ten behoeve van de Projectomgeving een profijtplan opstellen waarin

helderheid wordt gegeven over:

- deelname van burgers woonachtig binnen de Projectomgeving in de exploitatiefase van de

windturbines;

- hoofdlijnen van de verdeling van baten van Ontwikkelaar, grondeigenaren, omgeving en

exploitanten;

- de wijze waarop de omgeving wordt geïnformeerd.

4.3 Gemeenten dragen zorg voor borging van de definitieve voorstellen uit het profijtplan in een private

overeenkomst met de Ontwikkelaar.

4.4 Partijen ondersteunen Burgercoöperaties. Dit beoogt de ontwikkeling van Windturbineprojecten

door en voor burgers van de Gemeenten. De investeringen en de revenuen komen voort uit en

vloeien terug naar burgers waardoor er lokale geldstromen ontstaan.

4.5 De Provincie spant zich in voor de inrichting van een financiële voorzíening (lening), waardoor

Burgercoöperaties ondersteund worden om de planvoorbereiding van de Windturbineprojecten en

de daarvoor noodzakelijke onderzoeken te bekostigen.

ArtikelS. Samenwerking
5.1 Partijen werken samen aan het bevorderen van de totstandkoming van Windturbineprojecten en

stellen hiervoor om niet ambtelijke capaciteit beschikbaar.

5.2 Op het gebied van communicatie werken Partijen samen aan een goede en transparante

informatievoorziening naar burgers, politiek en initiatiefnemers. De in te zetten

communicatiemiddelen en de timing daarvan worden onderling afgestemd.
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Samenwerkingsovereenkomst Windenergie Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Weert en
Provincie Limburg

10-4-2017

5.3 De Gemeenten, waar geen concrete locatie door de gemeenteraad is aangewezen, en de
Provincie werken voorafgaande aan de procedure van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan samen
en stellen hiervoor om niet ambtelijke capaciteit beschikbaar. Er wordt ingezet om, in samenspraak
met de ontwikkelende partij, te komen tot aanvragen voor de ruimtelijke inpassing en
Omgevingsvergunning die maximaal aansluiten bijde vastgestelde Uitgangspunten windenergie.

5.4 De Gemeenten zullen onderling samenwerken door het uitwisselen van kennis en ervaring van de
windenergiecoördinatoren en het afstemmen van de aanpak van het bevorderen van
Windenergieprojecten die voldoen aan de Uítgangspunten windenergie. De Provincie zal in deze
samenwerking een coÖrdinerende rol vervullen.

5.5 De Provincie zal indien gewenst ondersteunen bij het verwerven van kennis ten aanzien van de
planontwikkeling van windturbines door het aanbieden van cursusmiddagen aan betrokken
ambtenaren.

5.6 lndien er generieke kennislacunes ontstaan bijde ontwikkeling van Windenergieprojecten zal de
Provincie in afstemming met de Gemeenten onderzoek doen naar mogelijke oplossingen.

5.7 De Províncie ondersteunt de Gemeenten in de uitvoering. Dit gebeurt door de inzet om niet van
een Versnellingsteam gedurende de looptijd van deze overeenkomst. De beschikbare expertise en
capaciteit sluit aan bij de ontwikkelfase en de intensiteit van de samenwerking. Concreet kan het
daarbijgaan om ambtelijke inzet, communicatieadvies, procesbegeleiding, juridisch-
^iÈ:-;^¿-^a:^..^ ^-l---¡-..-:-- ^- r^--r--r-- - -auilililrùr.f dr.r¡rvu uiluvtÐrcuiltf rg ef r ra¡ruscfrapsaovtes. ranllgn zulten ln oveneg reoen als oe lnzet
van het Versnellingsteam bijstelling behoeft.

5.8 De Provincie zal gedurende deze samenwerking niet zelfstandig overgaan tot het in behandeling
nemen van verzoeken tot planologische medewerking. De Provinciezal hierbij initiatiefnemers
terugverwijzen naar de Gemeenten.

A¡tikel6. Planning
Partijen streven naar een start van de planologische procedures van Windenergieprojecten in het
najaar van 2017.

Artikel T. Kosten
7.1 Partijen stellen wederzijds alle beschikbare en relevante gegevens kosteloos aan elkaar ter

beschikking.

7.2 De kosten van de planvorming van Windenergieprojecten komen voor rekening van Ontwikkelaars.
De Gemeenten zullen de kosten van de planvoorbereiding, planschade en de ambtelijke inzet voor
het opstellen van het bestemmingsplan verhalen op de Ontwikkelaar middels het afsluiten van een
anterieure overeenkomst.
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Samenwerkingsovereenkomst Windenergie Gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Weert en

Provincie Limburg
10-4-2017

7.3 Partijen brengen de belemmerende werking van de bestaande legesverordeningen op de

ontwikkeling door BurgercoÖperaties van windenergie in beeld en onderzoeken mogelijkheden hoe

deze kunnen worden beperkt of weggenomen. Gemeenten zeggen toe geschikte oplossingen

hiervoor aan de Gemeenteraad voor te leggen.

ArtikelS. Doonrerking
Op het moment dat met Ontwikkelaar de ruimtelijke planprocedure en het traject van een

omgevingsvergunning is gestart, kan een samenwerkingsovereenkomst met deze Ontwikkelaar,

Gemeente en (indien nodig) de Provincie tot stand worden gebracht. ln een deze

samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over inzet en verantwootdelijkheden van

Partijen en Ontwikkelaar tot de periode van het vaststellen van een bestemmingsplan. Voorgenoemde

nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal aanvullend zijn op deze overeenkomst, de bestaande

afspraken respecteren en daanrtee lriel itr tegenspraak zijn.

Artikel 9. Looptijd, onvoorziene omstandigheden, wiizigingen en geschillen

9.1 Deze overeenkomst treedt in werking vanaf het moment van ondertekening door alle Partijen en

vervalt op het moment dat het laatste Windturbineproject een Financialclose heeft bereikt.

9.2 Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen met betrekking tot de uitvoering van deze

overeenkomst treden Partijen met elkaar in overleg om te bezien in hoevene de inhoud van deze

overeenkomst aanpassi ng behoeft .

9.3 Deze overeenkomst kan enkel worden gewijzigd of aangevuld door middel van een schriftelijke

overeenkomst, die door alle Partijen rechtsgeldig is ondertekend.

9.4 Partüen zullen þü een geschil altijd trachten in onderling overleg het geschil in der minne op te

lossen. Als een dergelijk overleg onverhoopt niet tot overeenstemming leidt en dat schriftelijk door

de ene Partij aan de andere Partijen is bevestigd, is sprake van een geschilals bedoeld in dit

artikel. Het voorgaande laat de mogelijkheid van Partijen om zich in geval van een spoedeisende

kwestie te wenden tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. Partijen kunnen

gezamenlijk besfuiten om het geschildoor middel van alternatieve geschilbeslechting te

beslechten,

Artikel 10. Publiekrechtelijke positie

Het in de onderhavige overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van

Partijen onverlet. Publiekrechtelijk handelen dan wel het nalaten van publiekrechtelijk handelen zal

derhalve nimmer een tekortkoming van Partijen bij de onderhavige overeenkomst kunnen vormen.
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Samenwerkingsovereenkomst Windenergie Gemeenten Leudal, Nedemveert, Peel en Maas, Weert en
Provincie Limburg
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Artiktl ll. Nederlands rccht
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

Aldus ovoreengêKöñilð't¡ en in vijfvoud getekend te Peel en Maas d.d. 10 aprll201T,/

Ggmegntp.Leudal /
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Gemeente nqfóWg¡lf

Gemegnte Peel¡n f¡laas
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Gemocntc Weert

À
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Provincie lJpQgrg
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