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Geachte College,
Bij brieven van 15 november 2018 (vervolg proces nieuw beleid duurzame energie) en
15 december 2020 (Stand van zaken proces Wind bij de Stad en vervolg) heeft u
Provinciale Staten (PS) geïnformeerd over onze inspanningen om middels een dialoog
met de omgeving tot de ontwikkeling van windenergie te komen beschreven. In uw
brief van 15 november 2018 heeft u beschreven onder wat voor voorwaarden u bereid
bent PS voor te stellen nieuwe (zoek-)gebieden voor windenergie in de provinciale
omgevingsverordening aan te wijzen.
De eerste twee stappen zoals beschreven in uw brief van 15 november 2018 zijn
inmiddels doorlopen. Op basis van het Rapport Windplatform Groningen: uitkomsten
verkenning windenergie en de daarbij behorende verdiepende onderzoeken heeft de
Raad op 28 april 2021 besloten om verder te gaan met de windontwikkeling op de
locaties Roodehaan / Stainkoeln. Daartoe heeft zij naast de budgettaire ruimte, ook de
coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
voor dit gebied afgekondigd. De coördinatieregeling zorgt voor stroomlijning van de
procedures voor de diverse vergunningenprocedures.
Middels deze brief verzoeken wij u om het gebied Roodehaan / Stainkoeln, conform
bijgevoegd kaartmateriaal, in de Provinciale Omgevingsverordening (POV) aan te
wijzen als zoekgebied voor Windenergie.
Op grond van lid 1 artikel 9f van de Elektriciteitswet (E-wet) dient uw College de
voorbereiding en bekendmaking van de vergunningen die op grond van het
Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten zijn
aangewezen, te coördineren. Tevens bent u op grond van artikel 9f lid 2 van de E-wet
het bevoegde bestuursorgaan om deze vergunningen te verlenen. Uw College kan op
basis van artikel 9f lid 6 afzien van deze bevoegdheden. U kunt afzien van deze
bevoegdheid als toepassing van de bevoegdheden niet tot versnelling van de
besluitvorming zal leiden of andere voordelen geeft.
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Via deze brief verzoeken wij u tot het afzien van de coördinatie- en
Contact
vergunningenbevoegdheid. Toepassing van de bevoegdheden zoals
https://gemeente.groninge
genoemd in de leden 1 en 2 van artikel 9f van de E-wet zal naar onze
n.nl/contact
mening niet tot versnelling leiden. De gemeente heeft de benodigde
ambtelijke en bestuurlijke capaciteit om beide locaties voor windenergie op
een zelfde wijze als de Provincie tot een goed einde te brengen. Door de
toepassing van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro wordt exact
dezelfde procedure toegepast als Uw College zou toepassen. Verder is er dan sprake
van één bestuursorgaan wat de betreffende besluiten neemt. Dit is efficiënter,
effectiever en beidt meer duidelijkheid voor belanghebbenden.
Daarnaast past het afzien van de coördinatie- en vergunningenbevoegdheid in het
systeem van de Omgevingswet. Deze wet gaat er vanuit dat bevoegdheden bij het
bestuursorgaan worden neergelegd wat het dichtst bij de burger staat. Daarnaast speelt
participatie een grote rol onder de Omgevingswet. In uw brief van 15 november 2018
heeft u aan participatie een grote rol toegedicht. Met onze inspanningen vanuit het
Windplatvorm denken wij hier op een juiste wijze vorm aan hebben kunnen geven.
Onze werkwijze past ook naadloos in het gedachtengoed van de Omgevingswet. Ook
om deze redenen verzoeken wij u tot het afzien van de coördinatie- en
vergunningenbevoegdheid.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen over de
inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de heer R. Sieben en/of de heer A.
Hamstra.

Met vriendelijke groet,

