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Onderwerp
Verzoek toepassen coördinatieregeling op Windpark De Grijze Heide, gepland evenwijdig
aan de A2 tussen globaal het wegrestaurant La Place Nederweert-Zuid en de Schoordijk.

Voorstel
1. Van bijgevoegde inkomende brief, inhoudende het verzoek om medewerking te
verlenen aan toepassing van de coördinatieregeling, kennis te nemen.
2. De raad voor te stellen de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen op de
vestiging van het windpark.

Inleiding
Uw colfege heeft op 4 juli 2OL7 besloten in principe in te stemmen met de realisatie van
Windpark De Grijze Heide, gepland evenwijdig aan de A2 tussen het wegrestaurant La
Place Nederweert-Zuid en de Schoordijk. Dit verzoek is destijds door Rescoop ingediend.
weertEnergie maakt hiervan deel uit. Dit besluit is genomen op basis van de
uitgangspunten voor windenergie, zoals die door de raad zijn vastgesteld op 25 mei 2016

Thans wordt door Weert Energie en Eneco Wind BV verzocht om de coördinatieregeling
hierop van toepassing te laten zijn. Hiermee wordt de proceduretijd kort gehouden.

Beoogd effect/doel
Met de toepassing van de coördinatieregeling wordt bereikt dat de procedure tot

herziening van het bestemmingsplan alsmede het bouwplan gelijk kunnen oplopen. Ook
eventueel nog andere benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen kunnen
hieraan gekoppeld worden.

Argumenten
2.1 Dit leve¡t een aanzienlijke procedurele versnelling op.
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De Wet ruimtelijke ordening (Wro,

art. 3.30) maakt het mogelijk om de verschillende
besluiten die samenhangen met de realisatie van een bepaalde ontwikkeling te
coördineren. Hiermee is het mogelijk om de benodigde uitvoeringsbesluiten, inclusief
omgevingsvergunningen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te
coördineren met het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan. Voordeel hiervan is dat
door gelijktijdige behandeling van deze procedures tijdswinst wordt geboekt, doordat er
maar één procedure wordt gevolgd, met één beroepsgang bij de Raad van State, waarbij
de Raad van State binnen 6 maanden na ontvangst van het venrueerschrift op het beroep
dient te beslissen.
Wanneer een bouwplan afwijkt van een bestemmingsplan dan lopen de procedures
inclusief rechtsbescherming vaak achter elkaar en uit elkaar in plaats van parallel zoals bij
de coördinatieregeling. Eerst worden dan het bestemmingsplan en indien noodzakelijk ook
het exploitatieplan herzien met de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State en pas
nadat dit in werking is kan er een bouwaanvraag worden ingediend die daarbinnen past.
Tegen de verleende omgevingsvergunning staat opnieuw bezwaar, beroep en hoger
beroep open. De coördinatieregeling biedt in dit geval uitkomst omdat de
omgevingsvergunning procedureel gelijk kan oplopen met de gevraagde
bestemmingsplanherziening voor deze locatie en eventueel nog andere benodigde
vergunningen.

Kanttekeningen en risico's
Coördinatie is niet verplicht, maar wordt hiermee mogelijk gemaakt. De initiatiefnemer
bepaalt zelf welke besluiten hij gecoördineerd wil laten lopen. Het besluit tot toepassing
van de coördinatieregeling wordt genomen zonder oordeel over het plan van WeeftEnergie
en Eneco Wind BV en laat onverlet dat de raad bij de besluitvorming over de voor
de realisering van het windpark noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan geheel
onafhankelijk zijn mening zal vormen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Voor de toepassing van de coördinatieregeling is geen extra leges verschuldigd. Er zijn
verder geen personele en juridische consequenties.

Uitvoering/evaluatie
De initiatiefnemers verwachten in het tweede kwartaal 2018 de benodigde stukken te
kunnen indienen.
Com mun

icatie/

pa

rticipatie

Met de omgeving hebben reeds enkele bijeenkomsten plaatsgevonden. Begin 2018 wordt
wederom een bijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemers. De gemeente is hierbij
aanwezig.
Geadviseerd wordt dit voorstel als B-stuk te agenderen

Overleg gevoerd met
Intern
Geert Gabriëls
R&E: Anouk Cramers
Extern
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Eneco: de heer L. van Zelst
De Schouwsmolen: dhr. J. van der Stappen, adviseur van WeertEnergie

Bijlagen
Ingekomen brief d.d. 18 december 20L7.
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Onderwerp
Toepassen coördinatieregeling op Windpark De Grijze Heide, gepland evenwijdig aan de
A2 tussen globaal het wegrestaurant La Place Nederweert-Zuid en de Schoordijk.

Voorstel
1. Van de inkomende brief, inhoudende hetverzoekom medewerking te verlenen aan
toepassing van de coördinatieregeling, kennis te nemen.
2. De coördinatieregeling van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te
verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan dat nodig is
voor de realisatie van Windpark De Grijze Heide langs de A2 tussen globaal het
wegrestaurant La Place Nederweert-Zuid en de Schoordijk en op alle ambtshalve of op
aanvraag in verband hiermee te nemen besluiten, waaronder in elk geval de
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Inleiding
Wij hebben op 4 juli 2017 besloten in principe in te stemmen met de realisatie van
Windpark De Grijze Heide, gepland evenwijdig aan de A2 tussen globaal het
wegrestaurant La Place Nederweert-Zuid en de Schoordijk. Dit verzoek is destijds door
Rescoop ingediend. WeertEnergie maakt hiervan deel uit. Dit besluit is genomen op basis
van de uitgangspunten voor windenergie, zoals die door uw raad zijn vastgesteld op 25
mei 2016.
Thans wordt door Weert Energie en Eneco Wind BV verzocht om de coördinatieregeling
hierop van toepassing te laten zijn. Hiermee wordt de proceduretijd kort gehouden.

Beoogd effect/doel
Met de toepassing van de coördinatieregeling wordt bereikt dat de procedure tot
herziening van het bestemmingsplan alsmede het bouwplan gelijk kunnen oplopen. Ook
eventueel nog andere benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen kunnen
hieraan gekoppeld worden.

Argumenten
2.1 Dit leve¡t een aanzienlijke procedurele versnelling op.
De Wet ruimtelijke ordening (Wro, art. 3.30) maakt het mogelijk om de verschillende
besluiten die samenhangen met de realisatie van een bepaalde ontwikkeling te
coördineren. Hiermee is het mogelijk om de benodigde uitvoeringsbesluiten, inclusief
omgevingsvergunningen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te
coördineren met het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan. Voordeel hiervan is dat
door gelijktijdige behandeling van deze procedures tijdswinst wordt geboekt, doordat er
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maar één procedure wordt gevolgd, met één beroepsgang bij de Raad van State, waarbij
de Raad van State binnen 6 maanden na ontvangst van het verweerschrift op het beroep
dient te beslissen.
Wanneer een bouwplan afwijkt van een bestemmingsplan dan lopen de procedures
inclusief rechtsbescherming vaak achter elkaar en uit elkaar in plaats van parallel zoals bij
de coördinatieregeling. Eerst worden dan het bestemmingsplan en indien noodzakelijk ook
het exploitatieplan herzien met de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State en pas
nadat dit in werking is kan er een bouwaanvraag worden ingediend die daarbinnen past.
Tegen de vcrlccndc omgevingsvergunning staat opnieuw bezwaar, beroep en hoger
beroep open. De coördinatieregeling biedt in dit geval uitkomst omdat de
omgevingsvergunning procedureel gelijk kan oplopen met de gevraagde
bestemmingsplanherziening voor deze locatie en eventueel nog andere benodigde
vergunningen.

Kanttekeningen en risico's
Coördinatie is niet verplicht, maar wordt hiermee mogelijk gemaakt. De initiatiefnemer
bepaalt zelf welk besluiten hij gecoördineerd wil laten lopen. Het besluittottoepassing van
de coördinatieregeling wordt genomen zonder oordeel over het plan van WeertEnergie en
Eneco Wind BV en laat onverlet dat de raad bij de besluitvorming over de voor
de realisering van het windpark noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan geheel
onafhankelijk zijn mening zal vormen.

Financiële gevolgen
Voor de toepassing van de coördinatieregeling is geen extra leges verschuldigd. Voor het
overige ook niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
De initiatiefnemers verwachten in het tweede kwataal 2018 de benodigde stukken te
kunnen indienen.

Commu

n

icatie/ participatie

Met de omgeving hebben reeds enkele bijeenkomsten plaatsgevonden. Begin 2018 wordt
wederom een bijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemers. De gemeente is hierbij
aanwezig.

Advies raadscommissie

Bijlagen
Irrgekonren brief d.d. 18 december 2OL7

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan
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R/A/ADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 januari 2018

besluit
1. Van de inkomende brief, inhoudende het verzoek om medewerking te verlenen aan
toepassing van de coördinatieregeling, kennis te nemen.
2. De coördinatieregeling van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te
verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan dat nodig is
voor de realisatie van Windpark De Grijze Heide langs de A2 tussen globaal het
wegrestaurant La Place Nederweert-Zuid en de Schoordijk en op alle ambtshalve of op

aanvraag in verband hiermeete nemen besluiten, waaronder in elk geval de
omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 februari 2018

De oriffier.

De voorzitter.

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heiimans
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Weert, 18 december 2017
Geachte leden van de raad,
De afgelopen pcriode hebben wij als gelijkwaardige pârtners met het college van gedachten gewisseld
over de insteek van de te doorlopen ru¡mtelüke- en vergunningenprocedurc in de ontwikkeling van het
Windpark lÂ/eert', dat Eneco Wind BV en weertEnergie samen wllen gaan realiseren nabij de A2.

Na de instemming van het coflege van B&w met ons voortenomen coöperatieve plan op 11juli 2017
ziin wii voortvarcnd aan de slag gegaan met de voorbereidingen yoor een defntief plan. De
princiremedewerking van het college om in dit gebþd één, samenhangend en coöpentief plan
mogelijk
te maken geldt tot l juli 2019.
Op basis van de huidige inzichten kunnen wij daar 3 (maximaal4) turbhes plaatsen. Nieuwe
ontw¡úel¡ngen, waaronder technologische opschaling en de aftrame van windsubsidies, maken dat de
eerder als reëel opgegeven ashoottes van de turbines en de wieklen$en te laag rijn hgeschat.
Momcnteel l¡gt het voor de hand dat de turbines een ashoogte kriþen van 120-1¿10 mctcr
{was log125), en de rotordiemeter tussen t2O-L44 meter (was 100-130).

ln het collegebesluit wordt aangegeven dat een milþueffectrapportage deel uit maah van de
procedure. Gezien het feit dat de maat en schaalvan het windinitiatief beperk is (initiatief ligt
onder de
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst, besluit m.e.r.| hebben wij in overleg met het college besloten
geen milieueffectrapportage uit voeren, maar een vormvrife m.e.r.-beoordeling onderdeel
te laten
uitmaken van de procedure.
De geconstateerde belemmering van de in het plangebÞd gelegen recreatiewoning
{2e Schoorbaan) kan
worden verholpen door de recreatiewoning te herbestemmen tot bedríjfswoning bii de windturbines.
Het college acht dit acceptabel gelet op het maatschappelijk belang van de windeneryie. Dit zal verwerkt
worden in de bestemmin gsplanwijzigin g.

Het college geeft in het princþebesluit aan dat binnen het roekgebied- gestreefd dient te worden naar
een 10û16 coöperatieve aanpak, t€rwijl het tevens constateert dat dit doel bereikt kan worden indien
+een landelijke energiemaatschappij, die met een drictal andere grondeigenaren afspraken
heeft
gemaakt, partic¡peert in hêt pro¡ect. ln het bilzijn van wethouder Gabriëls is op 10 oktober 2017
een

a

semenwerkings{rvereenkomst met Eneco Wind BV g,ctekend, waardoor bijna alle grondeigenaren
volwaardig kunnen participeren in het coöperaticve plan.
lnmiddels ziin er nadcre gesprekken gwoerd met de samenwerkende grondeigenaren, de omwonenden
uit Weert en NederweÊrt (schoor) en de bewoners in de d¡recte nabijheid v¡n het ¿oel8,ebied, zoals dat
eerder door uw gemeenteread is vastgesteld. M¿t het aanbþden vån ecn ccrl$ke grondvergoeding aan
alle grondeigenaren in het zoekgebied is grondspeculatie zoveel mogelijk voorkomen.
Het flora- en faunaonderzoek is grotendeels afierond en de radar', geluids-, slatschaduw- en
veiligheidsonderzoeken zijn in gang geret. Daarbi¡ wordt het adviesbureau voor de ruimteli¡ke

onderbouwing en vergunningverlening momentcel aanßeu,orven'
Hct ter plaetse geldende belemmingsplan steat de ontwikkelhg van een windpark momenteel n¡et toe
Derhalve dient een ruimtel¡jkc proccdure gevolgd te worden om het gewenste initiatief mogelijk te
maken. Een herziening van het bestemmhgsplan is de meest aangewezen procedure' Daamaast ¡s een
omgevingsvergunning noodzakelijk, waarvoor een aanvraag ingedþnd moet worden bij de gemeenteAangezien een spoedþe realisatie door de betrokken partiien meer dan wenseliik wordt Seacht, is het
van belang de proceduretüd kort te houden, terwijl de wettel¡ikc rcchtsbescherming ¡ntåct bl'rift. Door
gebruik te maken van de'coördhatieregeling'uit de Wet rulmtelÛke ordening wordt één overzichteliike
procedure gevolgd, waarbij de inhoudcliike samenhang en de afstemming tussen besluiten
(bestemmingsplan en omganingsvergunnin¡) beter zichtbaer en bcheersbaar is.
Hierbij verzoeken wii dan ook aan de gemernteraad van de Gemeente Weert om te besluiten
toepassang te gev€n aan de coördhatieregeling hgevolge artikel 3.30lid1van de Wet ruimtelijke
ondening (Wro) voor het hcnien van het bestemmingsplan cn het verlenen van vergunningen,
ontheffingen en toestemmingen die bcnodigd zijn voor de realis¡tie van het coöperatbvc windpark

Weert.
Hoogachtend

Coäperatþve Vereniging WeertEnergie UA
De voorzitter,
Dhr. P.J. Gloudi
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afschrift aan: het college van B&W, Mw. M' Arts

