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Onderwerp

Overdracht bevoegdheden opschaling windpark Karolinadijk
Datum

9 januari 2018
Ons kenmerk

Geacht college,

C2219707/4297612
Uw kenmerk

Bij besluit van 9 januari 201 8 hebben wij, gelet op het bepaalde in artikel 9f,
zesde lid, onder a, besloten dat artikel 9f, eerste en tweede lid, Elektriciteitswet
1998, niet van toepassing is op de opschaling van het windpark Karolinadijk
binnen uw gemeente. Hierdoor ligt de bevoegdheid voor het wijzigen van het
bestemmingsplan en het afgeven van een omgevingsvergunning voor het
windpark bij uw gemeente.
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Overwegingen
Op grond van artikel 9f, eerste lid Elektriciteitswet 1998, coördineren wij 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 tot 100 MW. In artikel 9f, zesde
lid Elektriciteitswet is aangegeven dat wij 'kunnen bepalen dat het eerste of
tweede lid niet van toepassing is op een productie-installatie als bedoeld in art
9e, eerste lid, indien, 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, binnen uw gemeente voorgenomen opschaling van
windpark Karolinadijk tot 12 MW, heeft u ons college verzocht om de
bevoegdheden voor het doorlopen van de ruimtelijke procedure en het afgeven
van de omgevingsvergunning aan u over te dragen, ten behoeve van het
toepassen van de gemeentelijke coördinatieregeling.
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s
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Op basis van bovenstaande hebben wij geconcludeerd dat is voldaan aan de
voorwaarden van artikel 9f, zesde lid, onder a, Elektriciteitswet 1 998 en niet valt
te verwachten dat toepassing door ons van artikel 9f, eerste of tweede lid van
deze wet, de besluitvorming zal versnellen of dat daaraan anderszins
aanmerkelijke voordelen zijn verbonden.
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