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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 april 2020
overwegende dat:
 Het ministerie van EZK de coördinatiebevoegdheid voor een windpark met
een capaciteit van meer dan 100 Megawatt ten behoeve van realisatie van
windpark A16 op 14 september 2016 heeft overgedragen aan de provincie Noord-Brabant;


Provinciale Staten op 20 januari 2017 het besluit hebben genomen om de
provinciale coördinatieregeling van toepassing te verklaren op het windpark A16;



Provinciale Staten op 19 januari 2018 het besluit hebben genomen dit coördinatiebesluit aan te vullen met een specificatie van vergunningen voor project windenergie A16;



Provinciale Staten op 28 september 2018 het besluit hebben genomen dit
coördinatiebesluit aan te vullen met de omgevingsvergunningen voor het
project Windenergie A16 en te bepalen dat Gedeputeerde Staten, met uitsluiting van het in eerste aanleg bevoegde bestuursorgaan, tenzij dit een
bestuursorgaan van het Rijk is, de vergunningen als bedoeld in artikel 2.1
Wabo verlenen;



Provinciale Staten op 28 september 2018 het Provinciale Inpassingsplan
Windenergie A16 hebben vastgesteld en Gedeputeerde Staten op 1 oktober 2018 de omgevingsvergunningen hebben verleend en een separate
omgevingsvergunning op 11 maart 2019;
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Provinciale Staten op 13 september 2019 de partiële herziening van het Inpassingsplan Windenergie A16 hebben vastgesteld;



Gedeputeerde Staten op 18 december 2019 een Herstelbesluit hebben genomen voor de omgevingsvergunningen voor het windpark;



Artikel 9 van het Provinciale Inpassingsplan Windenergie A16 bepaalt dat
gemeenteraden bevoegd zijn om een bestemmingsplan vast te stellen als
daarmee wordt voorzien in de bestemmingen en aanduidingen van het Provinciaal Inpassingsplan Windenergie A16;



Met het oog op de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten (infrastructuur, aanleg
van leidingen, bouwwerken etc.) ten behoeve van het project windenergie
A16 het gewenst is dat deze besluiten op lokaal niveau worden genomen;



De eerdere besluiten over toepassing van de Provinciale coördinatieregeling hiervoor gewijzigd moeten worden.

Besluiten:
De besluiten van 20 januari 2017, 19 januari 2018 en 28 september 2018
over toepassing van de Provinciale coördinatieregeling ten behoeve van het project windenergie A16 als volgt te wijzigen:
De Provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33 lid 1 en lid 3 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) 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;
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de vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken;
de vergunning als bedoeld in artikel 19 van de Spoorwegwet
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Provinciale Staten

de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. mr. K.A.E. ten Cate
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