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Ondeniverp: Overdracht bevoegdheden vergunningverlening windparken

Geacht college,

ln deze brief informeren wij u over ons besluit tot overdracht tot coördinatie en verle-

ning van omgevingsvergunningen voor windparken in uw gemeente.

Overdracht bevoegdheden
Wij hebben besloten onze bevoegdheid tot het coördineren en verlenen van de omge-

vingsvergunningen voor de bouw van windparken aan u over te hevelen. Deze over-

dracht van bevoegdheden is mogelijk op grond van de Elektriciteitswet 1998.

U heeft besluiten genomen voor de realisatie van windparken in uw gemeente.

Wij coördineren op grond van Elektriciteitswet artikel 9f, lid 1 de voorbereiding en be-

kendmaking van de omgevingsvergunningen. Wijzijn van mening dat gezien de om-

vang, aard en ligging van de desbetreffende productie-installaties, redelijkerwijze niet

te verwachten valt dat door onze coördinatie de besluitvorming zal versnellen of dat

daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen verbonden zijn. Wij hebben daarom

besloten dat leden 1 en2 van artikelgf, van de Elektriciteitswet niet van toepassing

zijn. Ons besluit betekent dat de coördinatieregeling (artikel 9f, lid 1 van de Elektrici-

teitswet) en de bevoegdheid tot verlenen van de omgevingsvergunning(en) (artikel 9f,

lid 2 van de Elektriciteitswet) naar u overgaan.
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Realisatie windenerg i e 2020
Vanuit het invullen van de taakstelling voor windenergie in 2020 vertrouwen wij erop
dat u alle vereiste voorbereidingen treft die het mogelijk maken dat de initiatiefnemers
binnen de daarvoor gestelde termijnen kunnen overgaan tot het aanvragen van de
vergunningen en het realiseren van windparken in 2020. Graag maken wij met u
afspraken maken over de wijze van monitoring van de werkzaamheden die de realisa-
tie van de windparken in 2020 mogelijk maken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde n van Drenthe,

, secretaris

wa/coll

Afschrift aan rovinciale Staten van Drenthe
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Onderwerp: Overdracht bevoegdheden vergu nn ingverlening windparken

Geacht college,

ln deze brief informeren wij u over ons besluit tot overdracht tot coördinatie en ver-

lening van omgevingsvergunningen voor windparken in uw gemeente.

Overdracht bevoegdheden
Wij hebben besloten onze bevoegdheid tot het coördineren en verlenen van de omge-

vingsvergunningen voor de bouw van windparken aan u over te hevelen. Deze over-

dracht van bevoegdheden is mogelijk op grond van de Elektriciteitswet 1998.

U hebt besluiten genomen voor de realisatie van windparken in uw gemeente.

Wij coördineren op grond van Elektriciteitswet artikel 9f, lid 1, de voorbereiding en

bekendmaking van de omgevingsvergunningen. Wijzijn van mening dat gezien de

omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie-installaties, redelijkerwijze

niet te verwachten valt dat door onze coördinatie de besluitvorming zal versnellen of
dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen verbonden zijn. Wij hebben daarom

besloten dat artikel 9f, leden I en2 van de Elektriciteitswet niet van toepassing zijn.

Ons besluit betekent dat de coÖrdinatieregeling (artikel 9f, lid 1 van de Elektriciteits-

wet) en de bevoegdheid tot verlenen van de omgevingsvergunning(en) (artikel 9f, lid 2

van de Elektriciteitswet) naar u overgaan.
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Realisatie windenergi e 2020
Vanuit het invullen van de taakstelling voor windenergie in 2020 vertrouwen wij erop
dat u alle vereiste voorbereidingen treft die het mogelijk maakt dat de initiatiefnemers
binnen de daarvoor gestelde termijnen kunnen overgaan tot het aanvragen van de
vergunningen en het realiseren van windparken in 2020. Graag willen met u afspraken
maken over de wijze van monitoring van de werkzaamheden die de realisatie van de
windparken in 2020 mogelijk maken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde State n Drenthe,

secretaris , voorzitter

wa/coll.

Afschrift nciale Staten van Drenthe
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