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Dit rapport is tot
stand gekomen
door:

Hoewel dit rapport met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan
Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden

1. Wie is bevoegd gezag voor het vaststellen van een bestemmingsplan (of inpassingsplan) voor
de realisatie van een windpark met een capaciteit tussen de 5 en 100 MW?
a. In principe ligt deze bevoegdheid bij de gemeenteraad.
b. Maar vanuit provinciale belangen kunnen ook Provinciale Staten een inpassingsplan
vaststellen (art. 9e, lid 1 E-wet).
Daarnaast geldt dat Provinciale Staten een inpassingsplan kunnen vaststellen als een
initiatiefnemer eerst bij de gemeente een verzoek om een bestemmingsplan vast te stellen
heeft ingediend en de gemeente dit verzoek heeft afgewezen. De initiatiefnemer kan dan
Provinciale Staten verzoeken om een inpassingsplan vast te stellen (art. 9e, lid 2 E-wet).
2. Wanneer moet de provinciale coördinatieregeling worden toegepast voor de realisatie van een
windpark met een capaciteit tussen de 5 en 100 MW?
In principe moet altijd gebruik gemaakt worden van de provinciale coördinatieregeling (art. 9f, lid 1
E-wet). Er zijn twee uitzonderingssituaties mogelijk waarin Gedeputeerde Staten kunnen bepalen
dat de provinciale coördinatieregeling niet zal worden toegepast. Dit kan als:
-

in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productieinstallatie, 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 (art. 9f, lid 6, onder a E-wet).

-

is voldaan aan de krachtens amvb voor die provincie gestelde minimum realisatienorm (art. 9f,
lid 6, onder b E-wet).

3. Wie is bevoegd gezag voor de beslissing op de aanvraag om vergunningen voor de realisatie van
een windpark met een capaciteit tussen de 5 en 100 MW?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het antwoord op de volgende vragen:
-

Is er sprake van een gemeentelijk bestemmingsplan (a) of een provinciaal inpassingsplan (b)?

-

Is er sprake van toepassing van de provinciale coördinatieregeling?

a. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd gezag voor de beslissing op de aanvraag om
vergunningen in die gevallen dat door de gemeenteraad een bestemmingsplan wordt
vastgesteld en Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dat geen toepassing wordt
gegeven aan de provinciale coördinatieregeling.
b. Voor Gedeputeerde Staten gelden twee mogelijkheden:
I.

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de beslissing op de aanvraag om vergunningen in
die gevallen dat een provinciaal inpassingsplan wordt vastgesteld.
Ze beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder a, b, c of g Wabo (art. 9e, lid 4 E-wet).

II.

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de beslissing op de aanvraag om vergunningen in
die gevallen dat de provinciale coördinatieregeling wordt toegepast.
Ze beslissen op de aanvragen om vergunningen die worden benoemd in art. 1, lid 1 en 2 van het
Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten. Dit zijn:
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− de artikelen 2.1, eerste lid, en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, met inbegrip
van een eventueel benodigde verklaring van geen bedenkingen, voor zover de desbetreffende
omgevingsvergunning in elk geval betrekking heeft op een van de activiteiten, bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder a, b, c, e, f en g, van die wet, of op handelingen als bedoeld in artikel 46 of
47 van de Natuurbeschermingswet 1998 of artikel 75b van de Flora- en faunawet;
− de artikelen 16, eerste lid, en 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998;

− artikel 16.5, eerste lid, van de Wet milieubeheer;
− de artikelen 6.2, 6.4 en 6.5, onderdelen a en b, van de Waterwet;

− artikel 75, derde lid, van de Flora- en faunawet;
− artikel 11, tweede lid, van de Monumentenwet 1988;
− artikel 15 van de Kernenergiewet.
− besluiten op grond van een bepaling in een verordening van een waterschap met

betrekking tot het verrichten of doen verrichten van handelingen aan of nabij een
watergang of waterkering.
4. Wie doet wat?
Initiatiefnemer
A. In eerste instantie richt de initiatiefnemer zich tot de gemeente.
B. Als de gemeente de aanvraag tot vaststelling dan wel wijziging van een bestemmingsplan
afwijst, kan de initiatiefnemer zich tot provinciale staten (PS) wenden, door schriftelijk melding
te doen van het voornemen tot de aanleg of uitbereiding van een windpark tussen de 5 en 100
MW.
Gemeente
Bestemmingsplan
A. De gemeente neemt een besluit om een bestemmingsplanprocedure te starten of af te wijzen.
Vergunningen
B. Als de gemeente besluit de bestemmingsplanprocedure uit te voeren, kan zij gedeputeerde
staten (GS) verzoeken geen toepassing te geven aan de provinciale coördinatieregeling.
C. Indien GS besluit dat de provinciale coördinatieregeling niet zal worden toegepast, verleent de
gemeente de benodigde vergunningen.
Provincie
Inpassingsplan
A. Indien sprake is van provinciale belangen kunnen Provinciale Staten een inpassingsplan
vaststellen.
B. Als een initiatiefnemer eerst bij de gemeente een verzoek om een bestemmingsplan vast te
stellen heeft ingediend en de gemeente dit verzoek heeft afgewezen en de initiatiefnemer een
melding heeft gedaan aan Provinciale van het voornemen tot de aanleg of uitbereiding van
een windpark tussen de 5 en 100 MW, kunnen PS een inpassingsplan vaststellen.
Toepassing van de bevoegdheid houdt in dat PS op verzoek van een initiatiefnemer gronden
aanwijzen voor windmolens en daarvoor een inpassingsplan te maken. Dit kan gaan om de
gronden waarvan de gemeente de wijziging van een bestemmingsplan heeft afgewezen. PS
kunnen echter ook andere gronden aanwijzen. Dit kan in dezelfde gemeente zijn, maar mag
ook in een andere gemeente binnen de provincie zijn. Indien de gemeente waarin die nieuwe
locatie is gelegen ook van mening is dat die locatie zich leent voor de toepassing van
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windenergie, dan is het niet noodzakelijk dat PS daarvoor een inpassingsplan vaststelt. In dat
geval kan worden volstaan met een wijziging van het bestemmingsplan door de betreffende
gemeente en zijn PS niet verplicht voor die nieuwe locatie een inpassingsplan vast te stellen.
Vergunningen
C. Als de provincie een inpassingsplan opstelt, beslist zij tevens op de aanvraag voor een
omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a, b, c of g Wabo.
D. Als de provincie de provinciale coördinatieregeling toepast, beslist zij tevens op aanvragen om
vergunningen die worden genoemd in artikel 1, lid 1 en 2 van het Uitvoeringsbesluit
rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten.

Initiatief voor een windpark met een vermogen tussen de 5 en 100 MW

In welk ruimtelijk plan wordt het windpark vastgelegd?

Gemeentelijk
bestemmingsplan

Is de provinciale coördinatieregeling van toepassing?

Ja

GS zijn bevoegd voor
vergunningen die worden
genoemd in art. 1, lid 1 en 2
van het Uitvoeringsbesluit
rijkscoördinatieregeling
energie-infrastructuurprojecten
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Provinciaal
inpassingsplan

Is de provinciale coördinatieregeling van toepassing?

Nee

Ja

B&W zijn bevoegd
voor alle te verlenen
vergunningen. Tenzij
voor een vergunning
wettelijk anders is
bepaald

GS zijn bevoegd voor
vergunningen die worden
genoemd in art. 1, lid 1 en 2
van het Uitvoeringsbesluit
rijkscoördinatieregeling
energie-infrastructuurprojecten

Nee

GS zijn bevoegd voor de
vergunningen die worden
genoemd in art. 9e, lid 4
Elektriciteitswet.
B&W zijn bevoegd voor
overige vergunningen. Tenzij
voor een vergunning wettelijk
anders is bepaald
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