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In het kader van de planprocedure onder de rijkcoördinatieregeling (hierna: rcrprocedure) voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer deel ik u, mede
namens de minister van Infrastructuur en Milieu, het volgende mede.

Ons kenmerk
DGETM-EO115172964

Brief termijnstelling
Op 18 september 2015 heb ik uw college een brief gestuurd over de
termijnstelling van de ontwerpbesluiten voor windpark De Drentse Monden en
Oostermoer. De besluitvorming voor dit windpark wordt voorbereid met
toepassing van de rijkscoördinatieregeling (artikel 3.35 Wro).
Voor dit windpark zijn besluiten nodig waarvoor uw college bevoegd gezag is.
De initiatiefnemers van het windpark hebben de voor het windpark benodigde
besluiten die onder de rijkscoördinatieregeling vallen in de week van 14-18
september 2015 bij uw college aangevraagd.
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In mijn bovengenoemde brief heb ik u verzocht de door u te nemen besluiten aan
mij toe te zenden opdat ik deze uiterlijk 24 november 2015 zou ontvangen. Dit
betreft de ontwerpbesluiten op de aanvragen van het besluit als bedoeld in artikel
2.1 en artikel 2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
('Omgevingsvergunning') en het besluit als bedoeld in artikel 8.3 lid 3 Bouwbesluit
2012 ('ontheffing Bouwbesluit').
Bestuurlijk overleg
Vanaf mijn beslissing in februari 2015 over het voorkeursalternatief van 150 MW
voor het inpassingsplan is er regelmatig bestuurlijk overleg geweest over de
vergunningverlening door uw college. Dit omdat het voor de te doorlopen rcrprocedure van belang is om te weten of uw college, dat daar als bevoegd gezag
in eerste aanleg verantwoordelijk voor is, medewerking wil verlenen .

!!!!!!!!!

Op 7 augustus 2015 heeft een bestuurlijk overleg specifiek over (het overnemen
van) de vergunningverlening plaatsgevonden. U heeft aangegeven dat de vraag
om medewerking te verlenen aan de vergunningverlening niet in uw
raadsvergadering op 2 juli 2015 is voorgelegd. Dit omdat uw college van mening

Pagina 1 van 2

',:'1

Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving

is dat de rijkscoördinatieregeling niet van toepassing is op het windpark De
Drentse Monden en Oostermoer met als gevolg dat naar uw oordeel ik niet
bevoegd gezag ben voor de ruimtelijke inpassing.
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Vanuit mijn ministerie is door de heer drs. J.M.C. Smallenbroek, directeur Energie
en Omgeving, aangegeven dat ik de rcr-procedure zal vervolgen. Tijdens het
overleg is gerefereerd aan de afspraken die gemaakt zijn tijdens het bestuurlijk
overleg van 8 juni 2015. Daar is afgesproken dat uw college duidelijkheid zou
geven over de vergunningverlening na de raadsvergadering van 2 juli 2015. Ook
is afgesproken dat indien uw college de vergunningverlening niet ter hand neemt
of geen duidelijkheid geeft ik deze zalovernemen.
Voorts is tijdens het overleg aangegeven dat ik de bevoegdheid voor de
vergunningverlening overneem indien uw college niet of niet tijdig een besluit
neemt overeenkomstig de aanvragen of dat uw college een besluit neemt wat
naar het oordeel van mij en de minister van Infrastructuur en Milieu wijziging
behoeft. Daarbij is aangegeven dat ik hiertoe de nodige procedurele stappen
voor het overnemen van de vergunningverlening zal doorlopen.
Na het verstrijken van de in de termijnbrief genoemde datum van 24 november
2015 is er op 27 november 2015 telefonisch contact geweest tussen de heer
Smallenbroek en u over de vergunningverlening. Tijdens dat gesprek is gebleken
dat uw college de gevraagde ontwerpbesluiten niet binnen de gestelde termijn
heeft opgesteld en/of gestuurd.
Conclusie
Ik stel vast dat ik de hierboven genoemde ontwerpbesluiten niet binnen de door
mij in de termijnbrief gestelde termijn, dat wil zeggen uiterlijk op 24 november
2015, van uw college heb ontvangen. Voorts is uit de bestuurlijke overleggen
gebleken dat er geen bereidheid is om aan deze termijn te voldoen. Ik heb
daarom, mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu, op grond van
artikel 3.36 Wro besloten de bevoegdheid voor het verlenen van de onderhavige
vergunningen voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer van uw
college over te nemen.
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.GJ. Kamp
Minister van Economische Zaken
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