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Betreft Uitleg amendement en motie Windvisie 

Geachte heer Cornielje, 

In uw brief van 17 december 2014 vraagt u namens het college van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland naar mijn reactie op een amendement en 
een motie van Provinciale Staten van Gelderland op de provinciale Windvisie. 
Hierbij geef ik u mijn reactie. 

Het amendement luidt: "dat voor alle projecten, genoemd in deze windvisie, 
daarbij geldt dat alleen provinciale inzet dan wel medewerking wordt verleend als 
er draagvlak bestaat voor het project bij de betrokken gemeenteraden". 

U geeft aan dat uw college van oordeel is dat de provincie op grond van artikel 9e, 
tweede lid, van de Elektriciteitswet, het vaststellen van een provinciaal 
inpassingsplan niet mag weigeren enkel op de grond dat draagvlak ontbreekt bij 
de betrokken gemeenteraden. Deze uitleg van de Elektriciteitswet betekent dat 
het amendement niet kan worden uitgevoerd wegens strijd met artikel 9e van de 
Elektriciteitswet. 
Deze interpretatie is juist. Indien de provincie op grond van artikel 9e van de 
Elektriciteitswet bevoegd gezag is voor de ruimtelijke inpassing van een 
windmolenpark, is de enige grond waarop de provincie de vaststelling van een 
inpassingsplan mag weigeren, strijd met een goede ruimtelijke ordening. Bij een 
locatie die vanuit ruimtelijk oogpunt geschikt is en die is opgenomen in een 
provinciale structuurvisie, is het zeer onwaarschijnlijk dat enkel het ontbreken van 
draagvlak bij betrokken gemeenteraden kan leiden tot de conclusie dat 
vaststelling van een inpassingplan in strijd zou zijn met een goede ruimtelijke 
ordening. 

Ook uw uitleg van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is juist. Dit 
artikel bevat een plicht voor het bevoegd gezag om te overleggen met onder 
andere de besturen van betrokken gemeenten en de provincie. Van een plicht om 
instemming te krijgen van de gemeenteraden van alle naburige gemeenten is 
geen sprake. Ook kan de provincie de vaststelling van een bestemmingsplan niet 
tegenhouden, indien hij wordt geraadpleegd in het kader van deze overlegplicht. 
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Ons kenmerk 
In de motie verzoekt Provinciale Staten u er bij de regering op aan te dringen de 	DGETNI-ED/ 15001341 
afgedwongen medewerking voor windturbines en -parken in het kader van de 
Elektriciteitswet te schrappen en de regering ervan te overtuigen dat initiatieven 
van onderaf betere kansen bieden op een succesvolle energietransitie dan een 
afgedwongen top-down aanpak. 
Allereerst vind ik het geen goed idee om de wet in deze zin aan te passen. Ik ben 
dit niet van plan. De provincies hebben met het Rijk een doelstelling afgesproken 
voor wind op land. De provincies hebben instrumenten nodig om deze afspraak na 
te komen. De bevoegdheid uit artikel 9e van de Elektriciteitswet is hiervan één 
van de belangrijkste. Daarbij geloof ik niet dat de verplichting uit artikel 9e van de 
Elektriciteitswet en initiatieven van onderaf elkaar uitsluiten, zoals deze motie 
suggereert. Ook voor initiatieven van onderaf kan de medewerking door de 
gemeente worden geweigerd, zodat het initiatief voor realisatie afhankelijk is van 
de provincie. Hierbij geldt bovendien dat draagvlak niet afhankelijk is van wie het 
bevoegd gezag is. Veel bepalender is wat de initiatiefnemer en het bevoegd gezag 
doen om, draagvlak te verwerven. 

achtend, 

/1 
H.91. Kamp 
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