COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Een bestuursovereenkomst sluiten met de provincie Zuid-Holland over realisatie windenergie
Te besluiten om
Het college besluit om
1. In te stemmen met de Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie
windopgave Krimpen aan den IJssel
De burgemeester besluit om
1. Wethouder Oosterwijk te mandateren de ‘Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden
inzake realisatie windopgave Krimpen aan den IJssel’ namens de gemeente te tekenen
Inleiding
Op 20 december 2017 zijn door de Provinciale Staten 16 locaties aangewezen waar windturbines
geplaatst mogen worden. Eén van deze locaties is de zuidzijde van de Stormpolder in Krimpen aan
den IJssel. De provincie heeft aangegeven dat in dit gebied maximaal drie windturbines geplaats
kunnen worden. Als de totale capaciteit van deze windturbine ten minste 5 MW is, zijn de
Gedeputeerde Staten Zuid Holland het bevoegd gezag. De provincie heeft in overleg met de
gemeente aangegeven door het sluiten van voorliggende bestuursovereenkomst deze bevoegdheid
over te willen dragen.
Beoogd effect
Een ondertekende bestuursovereenkomst waarmee wij zelf regie nemen in de vergunningverlening en
de coördinerende bevoegdheid met betrekking tot het realiseren van windturbines in de Stormpolder.
Argumenten
1. Met het ondertekenen van de bestuursovereenkomst valt de bevoegdheid voor
vergunningverlening onder gezag van de gemeente
Op grond van voorliggende bestuursovereenkomst wordt met de Provincie afgesproken dat de
bevoegdheidstoedeling vanuit de Elektriciteitswet niet van toepassing wordt verklaard. Voorwaarde
hiervoor is dat de gemeente zich in zal spannen om windenergie mogelijk te maken op het
zuidelijkgedeelte van de Stormpolder.
2. Invloed op het ruimtelijke- en vergunningsproces
Door zelf regie op het proces te hebben creëren we de meeste invloed het proces zo in te richten dat
de weerstand zo veel mogelijk wordt beperkt.
3. Toetsen op basis van ons beleidskader Windenergie
Door zelf de regie te hebben kunnen we ons beleidskader gebruiken om initiatieven om windturbines
te plaatsen aan te toetsen. Dat is van groot belang aangezien we er op in willen zetten onze ideeën en
wensen vast te leggen in anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer.

Kanttekeningen
1. In geval van problemen kan het comfortabelere zijn als de provincie aan zet is
Als gedurende het proces zaken fout lopen door weerstand en protest is het bestuurlijk
comfortabelere dat de provincie in de lead is in dit moet oplossen. Ook dan zullen we
overigens vanuit onze eigen rol ambtelijk en bestuurlijk aan de slag moeten.
2. Zelf regie voeren vraagt om extra personele inzet
Door zelf de regie te voeren is er extra personele inzet nodig vanuit de rol van een projectleider en
vergunningverlening. Ook wanneer de provincie aan zet is zal de gemeente inzet moeten plegen. Dit

omdat de provincie de gemeente zal vragen de ruimtelijke afwegingen te maken binnen de lokale
ruimtelijke context
Financiën
De kosten voor de gemeentelijk inzet zullen zoals gebruik gedekt worden uit de plankostenvergoeding
en de leges.
Communicatie
Via de digitale nieuwsbrief Windenergie Stormpolder stellen we belangstellende op de hoogte van dit
besluit.
Uitvoering
Wethouder Oosterwijk tekent bij akkoord bijgevoegde bestuursovereenkomst.
Bijlagen
Bestuursovereenkomst overdracht bevoegdheden inzake realisatie windopgave gemeente Krimpen
aan den IJssel
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