Windenergie A l 6
Samen op weg naar een duurzame toekomst
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Datum
1 december

2015

Contractnummer

Ondergetekenden,
Documentnummer

1.

De provincie Noord-Brabant, rechtsgeldig vertegenwoordigd door

C2180639

f

3888366

gedeputeerde H.J.A. van Merrienboer, gemachtigd door de
Commissaris van de Koning d.d. 24 november 2015 handelende ter
uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 24 november
2 0 1 5 , verder te noemen: "de Provincie";
2.

De gemeente Breda, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder
A. Arbouw, gemachtigd door de Burgemeester d.d. 1 december 2015
handelende ter uitvoering van het besluit Burgemeester en Wethouders
d.d. 1 december 2015 verder te noemen: "de gemeente Breda";

3.

De gemeente Drimmelen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
wethouder H. Kuijpers, gemachtigd door de Burgemeester d.d. 10
november handelende ter uitvoering van het besluit Burgemeester en
Wethouders d.d. 10 november 2015 verder te noemen: "de gemeente
Drimmelen";

4.

De gemeente Moerdijk, rechtsgeldig vertegenwoordigd door
wethouder J.J. Kamp, gemachtigd door de Burgemeester d.d. 17
november 2015 handelende ter uitvoering van het besluit Burgemeester
en Wethouders d.d. 1 7 november 2 0 1 5 , verder te noemen: "de
gemeente Moerdijk";

5.

De gemeente Zundert, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder
P.G.H.N. Utens, gemachtigd door de Burgemeester d.d. 2 4 november
2015 handelende ter uitvoering van het besluit Burgemeester en
Wethouders d.d. 24 november 2 0 1 5 , verder te noemen: "de
gemeente Zundert";

Hierna tezamen te noemen: "Partijen", ook wel ieder afzonderlijk te noemen:
"Partij"

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi
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O v e r w e g e n d e dat
A.

1 december 2 0 1 5

afgesproken om in de periode tot en met 2 0 2 0 voor windenergie op

Contractnummer

land 470,5 M W aan vermogen te realiseren;
B.

Datum

de Provincie met het Rijk en het Interprovinciaal Overleg IPO heeft

om deze opgave te kunnen realiseren de Provincie in de Structuurvisie
ruimtelijke ontwikkeling en Verordening ruimte 2 0 1 4 het provinciaal

I

Documentnummer
C218063973888366

windenergiebeleid en zoekgebieden voor windenergie heeft
opgenomen;
C. de Provincie met de Regio West-Brabant (RWB) heeft afgesproken dat
in de A l ó-zone minimaal 100 M W wordt gerealiseerd, in het overig
deel van de regio wordt nog eens 100 M W gerealiseerd;
D. de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert in die afspraken
met de Regio West-Brabant hun voorkeuren voor locaties hebben
kenbaar gemaakt en randvoorwaarden meegegeven;
Partijen het belang van samenwerking om vóór eind 2 0 2 0 tot realisatie
van 100 M W windenergie in de A l ó-zone te komen onderschrijven.
Alle partijen hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid. De
Provincie heeft de procesregie en maakt gebruik van de provinciale
coördinatie regeling, leidende tot een provinciaal inpassingsplan en
bijbehorende vergunningen;
F.

Partijen het belang van optimale betrokkenheid van omwonenden en
belanghebbenden onderschrijven;
Partijen het belang van afspraken over sociale participatie
onderschrijven en bijdragen aan het vergroten van draagvlak voor
windenergie. Voor zover gewenst maken zij afspraken met energiecoöperaties;

H.

Partijen het belang van goede samenwerking en afspraken met
projectontwikkelaars onderschrijven;

I.

Partijen het belang van een gezamenlijke en eenduidige communicatie
over het proces rondom windenergie in de A l ó-zone onderschrijven;

J.

op 30 september 2015 bestuurders van de 4 betrokken gemeenten
ingestemd hebben met de hiervoor genoemde uitgangspunten. O p 4
november 2015 is dit in het bestuurlijk overleg over het regionaal
windbod West-Brabant bekrachtigd;

Partijen komen het volgende overeen
De Provincie stelt een provinciaal inpassingsplan op voor de realisatie van
windenergie in de A l ó-zone. Vanwege de bovenlokale en bovenregionale
belangen, én de urgentie vanwege de met het rijk gemaakte afspraken over
windenergie, zijn Provinciale Staten bevoegd over te gaan tot het vaststellen
van een inpassingsplan.
Het inpassingsplan dient de realisatie van de in de Provinciale Structuurvisie en
Verordening ruimte 2 0 1 4 genoemde locaties windenergie in de gemeenten
Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert planologisch mogelijk te maken.
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Artikel 1

Begrippenlijst

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Datum

(NRD)

In een milieueffectrapportage wordt onderzoek verricht. Dat onderzoek moet

1 december 2 0 1 5
Contracmummer

voldoende informatie op tafel brengen om het milieubelang volwaardig te

I

kunnen meewegen in de besluitvorming over een plan of een project. Dit vereist

Documentnummer

een scherpe afbakening van 'reikwijdte en detailniveau': waarop moet het

C2180639 I 3888366

onderzoek zich vooral gaan richten, wat is minder belangrijk, en wat kan zelfs
helemaal buiten beschouwing blijven?
Milieu effect rapportage

(m.e.r.)

De m.e.r. is een procedure met als doel het milieubelang volwaardig te laten
meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten van de
overheid over initiatieven en activiteiten van publieke en private partijen die
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben.
Voorkeursalternatief
Uitwerking en onderzoek van alternatieven is nodig om de milieueffecten in
perspectief te kunnen plaatsen: zijn bepaalde effecten echt onvermijdelijk, of
zijn er mogelijkheden om er toch wat aan te doen? De alternatieven worden
uitgewerkt en onderzocht en leiden tot een voorkeur. Het voorkeursalternatief
volgt uit een bestuurlijk besluit van de betrokken Partijen.
Provinciaal InpassingsPlan (PIP)
Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kunnen het rijk en de provincie een
bestemmingsplan opstellen (in dit project door middel van de Provinciale
coördinatieregeling). Een dergelijk bestemmingsplan heet in dat geval een
provinciaal inpassingsplan (PIP). Om een inpassingsplan te mogen opstellen,
dient er sprake te zijn van een nationaal of provinciaal belang.
Sociale

participatie

Betrokkenheid en inbreng van burgers bij de plaatsing van windturbines en het
gebruik van duurzame energie.
Projectontwikkelaars
Bouwers en/of exploitanten van windenergie parken
Netbeheerders
Beheerders van onder- en bovengrondse voorzieningen (infrastructuur) voor het
transport en de transformatie van energie.
Artikel 2
Verplichtingen van de Provincie
i. De Provincie organiseert het ambtelijke en bestuurlijk overleg voor
activiteiten die voortvloeien uit de overwegingen;
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ii. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.26 W r o zullen betrokken
gemeenteraden en waterbeheerder worden gehoord. De Provincie treedt
in overleg met gemeenten wanneer en hoe dat zal plaatsvinden;
iii.

De Provincie organiseert de communicatie en stelt in samenwerking met
gemeentelijke adviseurs een communicatieplan op;

iv. De Provincie coördineert het proces voor het opstellen van een Notitie

Datum
1 december 2 0 1 5
Contractnummer

I

Documentnummer
C218063973888366

Reikwijdte en Detailniveau (NRD), plan- en project m.e.r., provinciaal
inpassingsplan (PIP) en vergunningaanvragen;
v. De Provincie stelt een beeldkwaliteitsplan op, dit is een landschapsvisie
gericht op een duurzaam energielandschap, voorzien van
uitgangspunten mbt de opstelling, specificaties van turbines,
landschappelijke inpassing en visualisatie;
vi. De Provincie is verantwoordelijk opdrachtgever voor het door externe
partijen uit te voeren onderzoek NRD en m.e.r;
vii. De Provincie is verantwoordelijk voor transparante, tijdige communicatie;
viii. De Provincie is verantwoordelijk voor optimale behandeling van
zienswijze, bezwaar en beroep;
ix. De Provincie stelt een provinciaal inpassingsplan (PIP) op, in
samenwerking met gemeentelijke adviseurs, rekening houdend met
voorkeuren en adviezen van gemeentelijke bestuurders;
x. De Provincie stelt het PIP vast, daarmee is er sprake van een (provinciaal)
bestemmingsplan met een geldigheidsduur van 10 jaar;
xi.

De Provincie organiseert en coördineert de vergunningaanvragen door
projectontwikkelaars en netbeheerders (bijvoorbeeld Tennet en Enexis);

Artikel 3

Verplichtingen van de gemeenten

i. Met de ondertekening van dit convenant bevestigen de gemeenten de
afspraken met de Provincie zoals genoemd in de overwegingen;
ii. De gemeenten adviseren de Provincie inhoudelijk over de (deel)
resultaten in het onderzoek NRD en MER, het beeldkwaliteitsplan en
ondersteunen bij inspraak, het beantwoorden van zienswijzen en
behandeling van bezwaar en beroep;
iii.

De gemeenten adviseren de Provincie bestuurlijk over de op te leveren
resultaten van NRD, voorkeursalternatief MER;

iv. De gemeenten organiseren de communicatie op gemeentelijk niveau
(interne organisatie en naar omwonenden en belanghebbenden),
passend binnen de afspraken uit het communicatieplan;
v. De gemeenten werken samen bij het opstellen van randvoorwaarden
voor sociale participatie en stemmen deze voor zover mogelijk op elkaar
af;
vi.

De gemeenten maken ieder afzonderlijk afspraken met
projectontwikkelaars, al dan niet in samenwerking met betrokken lokale
energie coöperaties, over de sociale participatie, passend binnen de
genoemde randvoorwaarden;

vii. De gemeente Zundert stelt voor het bedrijventerrein Treeport een
bestemmingsplan op. Daarbij houdt zij zoveel als mogelijk rekening met
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de uitkomsten van de MER en de overwegingen in dit convenant. De

Datum

planning van het bestemmingsplan hoeft daarbij niet te worden

ì december 2 0 1 5

aangepast. Voor een andere - nog nader te bepalen - locatie voor 3

Contractnummer

windturbines volgt de gemeente het provinciaal inpassingsplan.

I

Documentnummer

Artikel 4

Financiële haalbaarheid

C2180639 I 3888366

In de W e t ruimtelijke Ordening (Wro) en het daarop gebaseerde Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat bij de vaststelling van een
bestemmingsplan de (financiële) uitvoerbaarheid van het plan voldoende
verzekerd moet zijn en in sommige gevallen is daarvoor een exploitatieplan
verplicht. Deze bepaling geldt ook voor inpassingsplannen. Daarom zal met elk
van de toekomstige exploitanten een overeenkomst moeten worden gesloten
over de ontwikkeling van de locatie, de vergoeding van planschade en over de
kosten van de planvorming. Tevens zal door de exploitant een participatieplan
moeten worden opgesteld, waarbij de omgeving direct wordt betrokken.
De kosten die de Provincie, o.a. voor het opstellen van NRD en MER, PIP,
landschapsvisie, inspraak, communicatie, visualisatie worden naar rato van het
aantal windturbines Į te leveren vermogen verdeeld en verhaald op de
projectontwikkelaars die windturbines realiseren op de in het PIP beschikbaar
gestelde locaties.
Voor het verrekenen van kosten stelt de provincie anterieure overeenkomsten
op met projectontwikkelaars. Dit gebeurt op basis van een totale proj ect
begroting na vaststellen van het voorkeursalternatief en vóór vaststelling van het
PIP. De definitieve afrekening vindt plaats nà het verstrekken van de
vergunningen aan de betreffende ontwikkelaars en beheerders, tenzij er nog
beroepsprocedures lopen bij Raad van State.
Interne personele kosten (van provincie en gemeenten), anders dan leges die in
rekening worden gebracht voor de vergunningen, worden onderling niet
verrekend en niet in rekening gebracht bij ontwikkelaars.
Artikel 5

Algemene bepalingen

Partijen zij n zich ervan bewust dat realisatie van windenergie in de A l ó-zone
voor het einde van 2 0 2 0 gereed moet zij n. Zij streven naar een zo efficiënt
mogelijk samenwerking en stemmen interne procedures en planningen zoveel
mogelijk af. Afspraken van gemeenten met projectontwikkelaars over sociale
participatie worden tij dig afgerond.
Artikel 6

Inwerkingtreding en werkingsduur

Dit convenant treedt in werking de dag na ondertekening en eindigt op het
tijdstip dat betrokken Partij en constateren dat de gemaakte afspraken zij n
nagekomen.
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Artikel 7

Bijlagen

Datum
1 december 2 0 1 5

De volgende bijlagen maken deel uit van het convenant:
Procesbeschrijving:

Dit document bevat een inhoudelijke toelichting op
het proces en de resultaten die moeten worden
opgeleverd. Ook wordt ingegaan op samenwerking.

Contractnummer

I

Documentnummer
C2180639 I 3888366

Dit document bevat een beknopte voorlopige

Projectplan:

beschrijving van resultaten, bemensing en planning
Artikel 8

Wijziging

Wijzigingen van dit convenant kan uitsluitend geschieden indien Partijen
daartoe unaniem besluiten. Wijzigingen in dit convenant kunnen slechts
schriftelijk worden overeengekomen.
Artikel 9

Toepasselijk recht

O p dit convenant is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 10
1.

Verbindendheid en geschillen

De verplichtingen die uit dit convenant voortvloeien zijn in rechte niet
afdwingbaar.

2.

Een geschil bestaat, indien een van de Partijen dat stelt (alternatief:

3.

Alle geschillen in verband met deze overeenkomst of met afspraken die

schriftelijk aan de andere partij mededeelt).
daarmee samenhangen, worden beslecht door de bevoegde rechter te 'sHertogenbosch.
Aldus ondertekend in 5-voud te Made op 1 december 2015
Namens de provincie Noord-Brabant,

Namens de gemeente
lenre F3peda,
ope
de heer A. Arbouw
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N. Utens
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