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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
Op 28 september 2018 hebben Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan windenergie A16 (PIP) vastgesteld en op 1 oktober 2018 en op 11 maart
2019 hebben Gedeputeerde Staten de omgevingsvergunningen verleend. Eerder hebben Provinciale Staten hiervoor op 20 januari 2017 de Provinciale coördinatieregeling (PCR) van toepassing verklaard.
Dit besluit is op 19 januari 2018 en op 28 september 2018 door Provinciale
Staten nader gespecificeerd. Daarbij is op grond van artikel 3.33 lid 3 Wro
door Provinciale Staten bepaald dat Gedeputeerde Staten met uitsluiting van het
in eerste aanleg bevoegde bestuursorgaan besluiten nemen op grond van artikel
2.1 Wabo.
Ingediende beroepen en nader geconstateerde tekortkomingen van het PIP hebben geleid tot een beperkte aanpassing van het PIP en de omgevingsvergunningen. Hiertoe is op 13 september 2019 door Provinciale Staten de Partiële herziening van het PIP vastgesteld en hebben Gedeputeerde Staten op 18 december 2019 een Herstelbesluit genomen voor de verleende omgevingsvergunningen.
Op 18 en 19 februari 2020 heeft de behandeling bij de Raad van State plaatsgevonden van de beroepen tegen het PIP en de omgevingsvergunningen. Het is
niet langer nodig de uitvoeringsbesluiten voor het project windenergie A16 te
coördineren en het is wenselijk dat de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten (infrastructuur, leidingen, bouwwerken etc.) voor het windpark voortvarend genomen
kunnen worden. Deze besluiten kunnen het beste op lokaal niveau genomen
worden. Met het oog hierop is het noodzakelijk de coördinatiebesluiten van 20
januari 2017, 19 januari 2018 en 28 september 2018 te wijzigen. In het voorstel zijn de regelingen die het betreft expliciet vermeld.

Datum

Het voorstel
De besluiten van 20 januari 2017, 19 januari 2018 en 28 september 2018
over toepassing van de Provinciale coördinatieregeling (PCR) ten behoeve van
het project windenergie A16 te wijzigen als volgt:
De Provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33 lid 1 en lid 3 Wet
ruimtelijke ordening wordt niet meer toegepast op de besluiten die ter uitvoering
van het project windenergie A16 op grond van onder meer de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden genomen na 1 juli 2020 waaronder:
 de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 Wabo;
 de vergunning als bedoeld in artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming;
 de ontheffingen als bedoeld in artikel 3.3, 3.8 en 3.10 van de Wet
natuurbescherming;
 de vergunning als bedoeld in de artikelen 6.2, 6.4 en 6.5 van de Waterwet;
 de vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken;
 de vergunning als bedoeld in artikel 19 van de Spoorwegwet
Aanleiding
Op 18 en 19 februari 2020 heeft de behandeling van de beroepen plaats gevonden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het PIP
en de verleende omgevingsvergunningen. Om tot een voortvarende uitvoering
van het project te komen, is provinciale coördinatie niet meer gewenst. Uitvoeringsbesluiten kunnen op lokaal niveau door de gemeente genomen worden.
Daartoe moeten de coördinatiebesluiten van 20 januari 2017, 19 januari 2018
en 28 september 2018 gewijzigd worden.
Bevoegdheid
Op grond van artikel 3.33 lid 1 in samenhang met lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening kunnen Provinciale Staten de PCR wijzigen en bepalen dat het PCR niet
meer geldt na 1 juli 2020.
Doel
Met het besluit wordt kunnen uitvoeringsbesluiten op lokaal niveau genomen
zonder de coördinatie van de provincie.
Argumenten
1. Het is gewenst om de PCR te wijzigen.
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1.1 Provinciale Staten hebben op 20 januari 2017 besloten tot toepassing van
de PCR voor het project windenergie A16 en in aanvulling daarop, op 19
januari 2018 resp. 28 september 2018 het coördinatiebesluit nader gespecificeerd. Omdat er geen termijn is verbonden aan deze besluiten, moet voor
de wijziging hiervan opnieuw besluitvorming plaatsvinden.
1.2 Bij de coördinatiebesluiten is besloten alle relevante vergunningen te coördineren en bepaald dat Gedeputeerde Staten met uitsluiting van het in eerste
aanleg bevoegde bestuursorgaan besluiten neemt op grond van artikel 2.1
Wabo. Nu het PIP is vastgesteld en de omgevingsvergunningen zijn verleend, zijn voor de uitvoering van het project nadere besluiten nodig voor
de infrastructuur, leidingen en bouwwerken. Deze besluiten kunnen vanwege
de lokale bekendheid beter op gemeentelijk niveau plaatsvinden.
Kanttekeningen
1.1 Geen.
1.2 Geen.
Financiën
Niet van toepassing.
Klimaat
Met dit besluit wordt een voortvarende realisering van het Windpark A16 beoogt.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
Planning
Geen bijzonderheden.
Bijlage
Geen.
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