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Geachte heer De Korte,

1. Op vrijdag 13 september 2019 heeft u AKD gevraagd wat de juridische mogelijkheden 
en onmogelijkheden zijn voor het college, nu gedeputeerde staten hebben besloten 
dat zij (weer) het bevoegd gezag zijn omtrent het besluiten tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor - kort gezegd - vier windturbines op het grondgebied van 
uw gemeente Steenbergen. Een korte beantwoording van uw vragen hebben wij aan 
het eind van dit advies opgenomen. Dat gedeelte kunt u zien als een managementsa
menvatting.

2. De kwestie betreft de volgende aanvraag. Op 5 februari 2018 heeft innogy Windpower 
Netherlands B.V. ('innogy') een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend 
ten behoeve van de realisering van het Windpark Karolinapolder. Het gaat om een 
vernieuwing van de huidige vier windturbines. In de aanvraag van innogy wordt ge
sproken van een opschaling van het bestaande windpark nabij Dinteloord in Steen
bergen. Het aantal windturbines blijft gelijk, maar de capaciteit per turbine neemt toe 
van 2,4 MW naar tussen de minimaal 12 MW en maximaal 21,6 MW. In totaal is de 
capaciteit dus maximaal 86,4 MW.

3. In dit advies gaan wij eerst in op de wettelijke regeling uit de Elektriciteitswet 1998 
waarop gedeputeerde staten zich baseren. Vervolgens beantwoorden we de vraag of 
uw gemeente, althans haar bestuursorganen, op kunnen komen tegen het besluit van 
gedeputeerde staten waarin zij bepalen dat ze het bevoegd gezag zijn (en niet uw 
college). Voorts gaan we in op uw vraag of de gemeente, althans haar bestuursorga
nen, rechtsmiddelen kunnen instellen tegen een besluit tot verlening van de omge
vingsvergunning voor de vier windturbines. We besluiten met enkele opmerkingen om 
het verzet tegen de komst van de windturbines te versterken (en welke rol uw ge
meente hierin kan spelen).

AKD N.V. is statutair gevestigd in Rotterdam. Derdenrekening: NL28INGB0678001677. Voor algemene voorwaarden 
en beperking van de aansprakelijkheid zie achterzijde. i825733ivi
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4. Gelet op de betrekkelijk geringe hoeveelheid tijd die we hadden om tot de beantwoor
ding te komen - met het oog op de collegevergadering van dinsdag 17 september 
2019 - betreft het een conceptadvies op hoofdlijnen. Wij zijn graag bereid om het 
advies nader met u af te stemmen om tot een definitief advies met een plan van 
aanpak te komen.

I. De wetteliike regeling over besluiten omtrent windturbines uit de Elektrici
teitswet

5. In de Elektriciteitswet 1998 ('Elektriciteitswet') zijn bijzondere regelingen getroffen 
over de bevoegdheidsverdeling voor publiekrechtelijke besluitvorming met het oog op 
de realisering van windturbines. Deze regelingen wijken af van de standaardregeling 
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ('Wabo') en de Wet ruim
telijke ordening ('Wro').

6. De bevoegdheidsregeling zoals deze is neergelegd ín artikel 9f, tweede lid van de 
Elektriciteitswet vormt bijvoorbeeld een uitzondering op de algemene wettelijke be
voegdheidsregeling die voor het verlenen van omgevingsvergunningen is neergelegd 
in onder meer artikel 2.4 van de Wabo. Niet het college van burgemeester en wethou
ders van de gemeente, maar gedeputeerde staten van de provincie zijn bevoegd om 
een besluit te nemen aangaande een aanvraag die ziet op de aanleg of uitbreiding van 
een productie-installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit met behulp van 
windenergie met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW. Het 
aangevraagde windpark Karolinapolder valt binnen deze bandbreedte. In het navol
gende gaan wij dieper in op deze regeling.

7. Op grond van artikel 9e, eerste lid van de Elektriciteitswet zijn provinciale staten be
voegd voor de aanleg of uitbreiding van een productie-installatie voor opwekking van 
duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit van ten minste 
5 maar niet meer dan 100 MW, met inbegrip van de aansluiting van die installatie op 
een net, gronden aan te wijzen en daarvoor een provinciaal inpassingsplan vast te 
stellen. De gemeenteraad is voor de duur van tien járen na de vaststelling van het 
provinciaal inpassingsplan niet bevoegd voor die gronden een bestemmingsplan vast 
te stellen. Dit betekent overigens niet dat de gemeenteraad geen bestemmingsplan 
mag vaststellen dat de aanleg of uitbreiding van een dergelijke productie-installatie 
toestaat (zie ABRvS 27 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1702, ABRvS 3 april 2019, 
ECLI:NL:RVS:2019:1064 en ABRvS 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1947). Provin
ciale staten zijn aldus bevoegd om een provinciaal inpassingsplan vast te stellen voor 
windturbines met een capaciteit tussen 5 en 100 MW.

8. Een andere regeling heeft te gelden voor gedeputeerde staten. Voor windparken
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waarop artikel 9e, eerste lid van de Elektriciteitswet van toepassing is (met een capa
citeit tussen 5 en 100 MW), is het uitgangspunt dat gedeputeerde staten de voorbe
reiding en bekendmaking van de uitvoeringsbesluiten coördineren en tevens bevoegd 
zijn om deze besluiten te nemen. Dit volgt uit artikel 9f, eerste en tweede lid, van de 
Elektriciteitswet.

9. Artikel 9f, eerste lid van de Elektriciteitswet heeft betrekking op het voorbereiden en 
bekendmaken van de besluiten die zijn aangewezen op grond van artikel 9d, eerste 
lid, van die wet. Dit zijn de besluiten die zijn vermeld in artikel 1 van het Uitvoerings
besluit rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten. In artikel 1 zijn de zo
genoemde uitvoeringsbesluiten vermeld die benodigd zijn om een windpark te reali
seren. Daartoe behoort ook het besluit omtrent een aanvraag die ziet op een omge- 
vingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan (op grond van artikel 1, 
eerste lid aanhef en onder a van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatieregeling ener- 
gie-infrastructuurprojecten).

10. Vervolgens bepaalt artikel 9f, tweede lid van de Elektriciteitswet dat gedeputeerde 
staten de in het eerste lid bedoelde besluiten nemen met uitsluiting van het in eerste 
aanleg bevoegde bestuursorgaan, tenzij dit een bestuursorgaan van het Rijk is. Als 
een besluit is opgenomen in artikel 1 van het Uitvoeringsbesluit rijkscoördinatierege
ling energie-infrastructuurprojecten, dan zijn gedeputeerde staten met uitsluiting van 
het oorspronkelijke bestuursorgaan het bevoegd gezag. Ten behoeve van de aanleg 
of uitbreiding van een productie-installatie voor opwekking van duurzame elektriciteit 
met behulp van windenergie met een capaciteit van ten minste 5 maar niet meer dan 
100 MW zij gedeputeerde staten dus - met uitsluiting van het college van burgemees
ter en wethouders - bevoegd om te besluiten omtrent een omgevingsvergunning voor 
het afwijken van het bestemmingsplan.

11. Uit de wet volgt dus niet dat de besluitvorming omtrent een windturbinepark moet 
plaatsvinden door provinciale staten middels het vaststellen van een inpassingsplan. 
In de wetsgeschiedenis staat zelfs dat voor de 'uitsluitende bevoegdheid van gedepu
teerde staten' geen besluit van provinciale staten vereist is (Kamerstukken II, 2009- 
2010, 32 127, nr. 3, p. 63).

12. Wel zal een verklaring van geen bedenkingen van provinciale staten in beginsel nodig 
zijn in plaats van een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad. Voor 
een aantal gevallen waarin niet het college van burgemeester en wethouders, maar 
gedeputeerde staten bevoegd gezag zijn, is in artikel 6.5, vierde lid van het Besluit 
omgevingsrecht ('Bor') onder meer bepaald dat in het eerste lid in plaats van "ge
meenteraad van de gemeente" wordt gelezen "provinciale staten van de provincie". 
Specifiek gaat het onder meer om de situatie die geregeld is in artikel 3.1, aanhef en 
onder b van het Bor waarin gedeputeerde staten ten behoeve van de verwezenlijking
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van een project van provinciaal belang een omgevingsvergunning verlenen waarbij 
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 3 van de 
Wabo wordt afgeweken van een bestemmingsplan of beheersverordening. Bij de ver
lening van de omgevingsvergunning voor het onderhavige windpark zal - naar wij 
sterk vermoeden - met toepassing van dat laatste artikelonderdeel afgeweken worden 
van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Dit betekent dat een verklaring van 
geen bedenkingen van provinciale staten vereist zal zijn en niet van de gemeenteraad 
(zie onder meer ook ABRvS 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2225, r.o. 4.2).

13. Gedeputeerde staten kunnen hun bevoegdheid om te besluiten overeen aanvraag om 
een omgevingsvergunning voor een windturbinepark ook 'teruggeven' aan het ge
meentelijk bestuur. Artikel 9f, zesde lid van de Elektriciteitswet biedt voor gedepu
teerde staten de mogelijkheid om te bepalen dat het eerste of tweede lid niet van 
toepassing is. Als gedeputeerde staten bepalen dat artikel 9f, tweede lid van de Elek
triciteitswet niet van toepassing is, zien zij af van het overnemen van de bevoegdheid 
tot vergunningverlening van het in eerste aanleg bevoegde bestuursorgaan en is de 
algemene bevoegdheidsregeling zoals die onder meer is neergelegd in de Wabo weer 
van toepassing. Dat betekent dat het college van burgemeester en wethouders van 
de betrokken gemeente bevoegd is.

14. Artikel 9f, zesde lid van de Elektriciteitswet kan alleen worden toegepast als, in aan
merking genomen de omvang, aard en ligging van de productie-installatie, redelijker
wijze niet valt te verwachten dat toepassing van het eerste lid - dat wil zeggen coör
dinatie door het college van gedeputeerde staten - de besluitvorming in betekenende 
mate zal versnellen of dat daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden 
(of als al aan de minimum realisatienorm is voldaan, inhoudende dat in de provincie 
reeds voldoende wordt bijgedragen aan het realiseren van de productie van duurzame 
elektriciteit met behulp van windenergie).

15. Overigens is het afzien van het overnemen van een bevoegdheid van het in eerste 
aanleg bevoegde bestuursorgaan geen delegatie en overdracht van bevoegdheid als 
bedoeld in artikel 107 van de Provinciewet. Als het college van gedeputeerde staten 
toepassing geeft aan artikel 9f, zesde lid, van de Elektriciteitswet, zijn de vereisten 
die in artikel 107 van de Provinciewet zijn gesteld aan een overdracht van de bevoegd
heid door het provinciebestuur aan het gemeentebestuur daarom niet van toepassing 
(zie ABRvS 3 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1064, r.o. 20.1).

16. Wat houdt dit in voor het onderhavige geval? Kort gezegd (1) waren gedeputeerde 
staten op grond van de Elektriciteitswet bevoegd om een besluit te nemen omtrent de 
omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het windtur
binepark, (2) hebben zij bepaald dat zij die bevoegdheid niet willen overnemen van 
het college van burgemeester en wethouders, (3) hebben zij dat laatste besluit weer
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ingetrokken, (4) hetgeen zou betekenen dat gedeputeerde staten wel weer met uit
sluiting van het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag zijn. U 
vraagt ons of de intrekking wel mag.

17. Rechtspraak waaruit volgt dat deze handelwijze van gedeputeerde staten toelaatbaar 
is, hebben wij niet gevonden. Gelet op de beschikbare tijd heeft er geen uitputtend 
onderzoek kunnen plaatsvinden. Het is volgens ons wel goed verdedigbaar dat gede
puteerde staten kunnen terugkomen op hun besluit dat zij niet het bevoegd gezag 
zijn, omdat zij vinden dat er niet wordt voldaan aan de uitgangspunten die hebben 
geleid tot dat eerste besluit. Gebleken is volgens gedeputeerde staten dat het college 
van burgemeester en wethouders er te lang over doet om tot een beslissing op de 
aanvraag om een omgevingsvergunning van innogy te komen. Gedeputeerde staten 
vinden nu dat zij dit sneller kunnen doen. Om die reden hebben ze de bevoegdheid 
weer teruggenomen. Tevens bestaat er volgens ons geen directe aanleiding om aan 
te nemen dat gedeputeerde staten pas de bevoegdheid kunnen terugnemen als er een 
definitief besluit door het college is genomen omtrent de aanvraag om een omgevings
vergunning.

18. Hiertegen zou aangevoerd kunnen worden (hoewel we dit niet een erg sterk argument 
vinden) dat gedeputeerde staten louter konden besluiten om hun bevoegdheid aan 
het college weg te geven, omdat een besluit van gedeputeerde staten niet tot versnel
ling of andere voordelen zou leiden. Uit rechtspraak van de Afdeling volgt dat het 
besluit tot weggeven van gedeputeerde staten moet worden beoordeeld op basis van 
de situatie zoals die was op het moment dat tot het weggeven werd besloten door 
gedeputeerde staten. Eventuele latere vertraging in de besluitvorming is volgens de 
Afdeling niet van betekenis (ABRvS 19 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1947, r.o. 20.4). 
De aangehaalde uitspraak zag evenwel op de situatie waarin tegenstanders van wind
turbines aanvoerden dat gedeputeerde staten niet tot het weggeven van hun bevoegd
heid aan het college van burgemeester en wethouders hadden kunnen besluiten. Die 
situatie is dus anders dan in het onderhavige geval.

19. Een uitspraak waaruit volgt dat gedeputeerde staten niet mogen terugkomen op een 
besluit ex artikel 9f, zesde lid van de Elektriciteitswet hebben wij niet gevonden. Na
tuurlijk zou dat wel betoogd kunnen worden als u ervoor kiest om op te komen tegen 
het besluit van gedeputeerde staten omtrent de omgevingsvergunning, waar wij in 
het onderstaande nader op ingaan (onder III). Dat doet er niet aan af dat gedepu
teerde staten nu een besluit hebben genomen, waardoor de bevoegdheid van het col
lege om te besluiten op de aanvraag van innogy is komen te vervallen. Dat betekent 
eveneens dat de raad niet bevoegd is om te besluiten omtrent een verklaring van geen 
bedenkingen. Die bevoegdheid berust nu bij provinciale staten.
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II. Geen publiekrechteliike rechtsmiddelen tegen het terugnemen van de be
voegdheid door gedeputeerde staten

20. Wij menen dat tegen de intrekkingsbeslissing van gedeputeerde staten (het besluit tot 
het terugnemen van de bevoegdheid om te besluiten op de aanvraag van innogy) niet 
de Awb-mogelijkheden van bezwaar, beroep, en voorlopige voorziening openstaan. 
Dat lichten wij in het hiernavolgende toe.

21. Op grond van artikel 8:5, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht ('Awb') kan 
geen beroep worden ingesteld tegen een besluit als bedoeld in artikel 1 van de bij die 
wet behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak. In artikel 1 van die rege
ling is het volgende opgenomen:

"Tegen een besluit, genomen op grond van een in dit artikel genoemd voorschrift of an
derszins in dit artikel omschreven, kan geen beroep worden ingesteld.
Elektriciteitswet 1998: [...] artikel 9f, zesde lid."

22. Tegen een besluit genomen op grond van artikel 9f, zesde lid van de Elektriciteitswet 
kan aldus geen beroep worden ingesteld.

23. Uit deze regeling volgt niet expliciet dat hetzelfde geldt voor een besluit tegen de 
intrekking van een besluit op grond van dit artikel. Wij menen evenwel dat een be
stuursrechter zich zeer waarschijnlijk eveneens onbevoegd zal verklaren om van een 
beroep tegen een dergelijk besluit kennis te nemen. Dat is in lijn met jurisprudentie 
van de bestuursrechter in vergelijkbare gevallen. We hebben enkele voorbeelden ge
vonden.

24. In haar uitspraak van 21 juni 2017 (ECLI:NL:RBNHO:2017:5027) komt de Rechtbank 
Noord-Holland in dat verband tot diezelfde conclusie in verband met de intrekking van 
een door de gemeenteraad verleende verklaring van geen bedenkingen. Zij overweegt 
daarover het volgende:

"Gelet op het bepaalde in artikel 8:5, eerste lid, van de Awb, in verbinding gelezen met 
artikel 1 van de bij de Awb horende bijlage 2, kan eiser geen (rechtstreeks) beroep 
instellen tegen een besluit van de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkin
gen al dan niet te verlenen. Naar het oordeel van de rechtbank geldt dit evenzeer voor 
het besluit van de gemeenteraad tot intrekking van een eerder door hem genomen be
sluit omtrent een verklaring van geen bedenkingen. Dit brengt mee dat de grieven van 
eiser, voor zover die ínhouden dat de gemeenteraad niet bevoegd was om zijn eerdere 
besluit in te trekken, door de rechtbank niet in deze procedure kunnen worden beoor
deeld. Dat geldt ook voor de grieven die ínhouden dat de door de gemeenteraad aan 
haar intrekkingsbesluit ten grondslag gelegde overwegingen rechtens niet houdbaar
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zijn."

25. Deze lezing wordt eveneens ondersteund door de jurisprudentie van de bestuursrech
ter met betrekking tot de weigering om een van beroep uitgesloten besluit te nemen 
of te wijzigen. Ook voor een dergelijke weigering geldt dat beroep daartegen niet 
wordt uitgesloten door de letterlijke tekst van artikel 8:5, eerste lid van de Awb. Dat 
is echter wel de uitleg van de bepaling die de bestuursrechter hanteert, zo volgt onder 
meer uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 
27 januari 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:152). Zij overweegt daarin het volgende:

"Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, staat ingevolge artikel 8:5, eerste lid, van 
de Awb, gelezen in samenhang met artikel 1 van de Bevoegdheidsregeling bestuurs
rechtspraak, opgenomen in bijlage 2 bij de Awb, tegen de vaststelling van een beheer- 
plan als bedoeld in artikel 4.6 van de Waterwet geen beroep open. De rechtbank heeft 
terecht geconcludeerd dat dit ertoe leidt dat tegen de reactie op het verzoek tot wijziging 
van het beheerplan geen bezwaar openstaat. ”

26. Tegen het besluit tot terugnemen van de bevoegdheid op grond van artikel 9f, zesde 
lid van de Elektriciteitswet lijkt aldus geen beroep bij de bestuursrechter open te staan. 
Het stelsel van de Awb brengt met zich dat daardoor tegen het voorliggende besluit 
tot terugnemen van een bevoegdheid ook geen bezwaar kan worden gemaakt, en 
evenmin om een voorlopige voorziening kan worden verzocht. In dat verband geldt 
dat de bezwaarmogelijkheid volgens artikel 7:1, eerste lid van de Awb slechts open
staat voor "degene aan wie het recht is toegekend om beroep bij een bestuursrechter 
in te stellen". Een voorlopige voorziening kan op grond van artikel 8:81, eerste lid 
slechts worden getroffen indien tegen een besluit beroep is ingesteld of bezwaar is 
gemaakt.

27. Gelet op dit alles staat volgens ons tegen het besluit van gedeputeerde staten tot 
terugnemen van de bevoegdheid om te besluiten op de aanvraag van innogy geen 
bestuursrechtelijke rechtsbescherming open.

28. Indien het niet mogelijk is om tegen een besluit op te komen bij de bestuursrechter, 
treedt de burgerlijke rechter op als 'restrechter'. Het is daardoor mogelijk voor uw 
gemeentebestuur om zich in verband met het terugneembesluit van gedeputeerde 
staten - al dan niet in kort geding - tot de burgerlijke rechter te wenden. In dat kader 
is denkbaar dat een vordering wordt gebaseerd op het standpunt dat het wegnemen 
van de bevoegdheid van de gemeente (althans haar bestuursorganen) jegens haar 
onrechtmatig is.

29. Wij menen evenwel dat deze route geen aanbeveling verdient. In dat verband merken 
wij op dat de Elektriciteitswet geen duidelijk kader biedt voor de vraag onder welke

1825733İVİ



datum 16 september 2019
ONS KENMERK 285099.22248 I jmo rja

pagina 8 van 11

omstandigheden een beslissing op grond van artikel 9f, zesde lid - en de intrekking 
daarvan - (on)rechtmatig is. In die situatie zal de rechter zich naar verwachting zeer 
terughoudend opstellen en uitgaan van een ruimte beslissingsvrijheid van het provin
ciebestuur. De kans op succes lijkt ons erg gering.

30. Bovendien lijkt de toegevoegde waarde van deze civiele procedure beperkt te zijn, óók 
als zij succesvol uitpakt voor uw gemeente. In het meest gunstige geval zou een suc
cesvolle gang naar de burgerlijke rechter met zich brengen dat het terugneembesluit 
wegvalt en uw college bevoegd blijft om te besluiten op de aanvraag van innogy. Naar 
alle waarschijnlijkheid zal het college de aanvraag om een omgevingsvergunning dan 
afwijzen. Indien voor het windpark Karolinapolder vervolgens - en eenvoudigweg - 
opnieuw een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend door innogy, 
zijn gedeputeerde staten volgens de hiervoor beschreven hoofdregel van artikel 9f, 
tweede lid van de Elektriciteitswet bevoegd om daarop te beslissen. Ten aanzien van 
die 'nieuwe' aanvraag hebben gedeputeerde staten immers niet besloten hun be
voegdheid aan het college van burgemeester en wethouders weg te geven. Daarmee 
ontstaat min of meer dezelfde situatie als thans na het terugneembesluit van gedepu
teerde staten is ontstaan. Gedeputeerde staten kunnen alsnog de omgevingsvergun
ning verlenen.

31. Gelet op het voorgaande raden wij uw gemeente af om de stap naar de burgerlijke 
rechter te zetten. Daar valt volgens ons weinig mee te winnen op dit moment. Dit zou 
anders kunnen liggen als het uw gemeente erom gaat een boodschap te geven aan 
uw inwoners of de provincie. Dat vernemen we uiteraard graag van u.

III. Wel publiekrechteliike rechtsmiddelen tegen het besluit tot vergunningver
lening

32. Uw college van burgemeester en wethouders en uw gemeenteraad kunnen wel pu
bliekrechtelijke rechtsmiddelen instellen tegen een besluit tot verlening van de omge
vingsvergunning van gedeputeerde staten. Hierover het volgende.

33. Ingevolge artikel 1:2, tweede lid, gelezen in verbinding met het eerste lid en met 
artikel 8:1 van de Awb, kan een bestuursorgaan uitsluitend beroep instellen tegen een 
besluit, indien een aan hem toevertrouwd belang rechtstreeks betrokken is bij een 
besluit van een ander bestuursorgaan. Een belang is aan een bestuursorgaan toever
trouwd als een wettelijk voorschrift aan dit bestuursorgaan een bevoegdheid tot be
hartiging van dit belang toekent (zie onder meer ABRvS 15 juli 2015, 
ECLI:NLRVS:2015:2230).

34. De ruimtelijke ordening van het grondgebied van een gemeente is een aan het college 
van burgemeester en wethouders én de gemeenteraad toevertrouwd belang (zie
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ABRvS 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1424, r.o. 6.4). Dit volgt onder meer uit artikel 
2.4, eerste lid, van de Wabo, gelezen in verbinding met artikel 2.12, eerste lid, onder 
a, onder 3 van de Wabo en uit artikel 3.1 van de Wro. De omstandigheid dat in de 
Elektriciteitswet gedeputeerde staten als bevoegd gezag zijn aangewezen voor de be
sluitvorming over de aanleg of uitbreiding van een productie-installatie voor opwek
king van duurzame elektriciteit met behulp van windenergie met een capaciteit van 
ten minste 5 maar niet meer dan 100 MW, maakt dit niet anders (vergelijk ABRvS 30 
augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2303, r.o. 3.1).

35. De Crisis- en herstelwet ('Chw') sluit beroep tegen het besluit van gedeputeerde sta
ten op de aanvraag van innogy niet uit. Op grond van artikel 1.4 van de Chw kan een 
niet tot de centrale overheid behorende rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld (zoals het college en de gemeenteraad) geen beroep instellen tegen een 
besluit van een tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan, indien dat besluit 
niet is gericht tot die rechtspersoon of tot een orgaan van die rechtspersoon, onder
scheidenlijk tot dat bestuursorgaan of tot de rechtspersoon waartoe dat bestuursor
gaan behoort. Het besluit omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning zal 
(naar het zich nu laat aanzien) door gedeputeerde staten worden genomen. Dat be
stuursorgaan behoort niet tot de centrale overheid, hetgeen betekent dat artikel 1.4 
van de Chw geen beperking inhoudt voor uw college en raad om tegen dat besluit op 
te komen. Evenwel staat beroep slechts open als de betrokken bestuursorganen daar
tegen tijdig een zienswijze hebben gericht (op grond van artikel 6:13 van de Awb).

36. Als u wilt opkomen tegen het besluit van gedeputeerde staten, dan kunt u dat doen 
door een zienswijze te richten tegen het ontwerpbesluit en door vervolgens in beroep 
te komen tegen het definitieve besluit. Als u tevens als gemeente rechtsmiddelen 
wenst in te stellen, dan is het van belang dat de gemeente als rechtspersoon een 
rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang heeft, bijvoorbeeld vanwege 
haar grondpositie in de omgeving (zie ABRvS 28 maart 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BW0736, r.o. 2.3.3). Hangende de behandeling van het beroep, 
kan overigens ook de voorzieningenrechter gevraagd worden om schorsing van het 
bestreden besluit tot verlening van de omgevingsvergunning.

37. Het verdient voorts opmerking dat het college van burgemeester en wethouders als 
adviseur is aangewezen, omdat het project (de windturbines) binnen zijn gemeente 
wordt uitgevoerd (op grond van artikel 6.1, eerste lid van het Bor). Als uw college het 
niet eens is met het verlenen van de omgevingsvergunning, dan kan het gedeputeerde 
staten adviseren om af te zien van vergunningverlening. Hoewel gedeputeerde staten 
daarvan gemotiveerd mogen afwijken (op grond van artikel 3:50 van de Awb), zal dat 
voor gedeputeerde staten lastiger zijn naarmate het advies van het college uitvoeriger 
en beter onderbouwd is. Gedeputeerde staten hebben uw college tot en met 9 oktober
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2019 in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen (per brief d.d. 10 sep
tember 2019). Wij stellen voor om in dat advies zo uitgebreid mogelijk weer te geven 
waarom u tegen de windturbines bent.

38. Een bijkomende mogelijkheid is om lokale organisaties en personen nu te activeren 
om op te komen tegen een besluit van gedeputeerde staten tot vergunningverlening 
aan innogy. Samen opkomen is sterker dan alleen als gemeente tegen de omgevings- 
vergunning ageren. Daarin kan uw gemeente een leidende rol spelen door de betrok
kenen steeds op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen en van de argumen
ten die u wenst in te brengen tegen het bestreden besluit. Natuurverenigingen kunnen 
bijvoorbeeld wel opkomen tegen de gevolgen van de windturbines op natuurgebieden 
in andere gemeenten, terwijl dat niet een aan uw college of raad toevertrouwd belang 
is.

IV. Afsluitend

Het voorgaande vatten wij als volgt samen.

* Is er bezwaar, beroep en een voorlopige voorziening mogelijk tegen het be
sluit van gedeputeerde staten om de bevoegdheid in te trekken? Zo ja, hoe 
gaan we dit organiseren?

Nee, tegen de intrekkingsbeslissing van gedeputeerde staten staat volgens ons geen be
stuursrechtelijke rechtsbescherming open. Er kan wel - al dan niet in kort geding - een beroep 
op de burgerlijke rechter worden gedaan, maar de toegevoegde waarde daarvan lijkt ons zeer 
beperkt. Na het 'herwinnen' van de bevoegdheid en het weigeren van de aanvraag door uw 
college (dus in geval van succes bij de burgerlijke rechter), zijn gedeputeerde staten immers 
bevoegd om te beslissen op een nieuwe aanvraag van innogy. Het instellen van bestuursrech
telijke rechtsmiddelen tegen de uiteindelijke beslissing op de aanvraag lijkt ons nu de meest 
geschikte optie.

* Mag gedeputeerde staten de vergunningverlening voor Windpark Karolina- 
polder overnemen? Moet de provincie de besluitvorming niet vormgeven 
middels een provinciaal inpassingsplan (in combinatie met een milieueffect- 
rapport)?

Gedeputeerde staten zijn bevoegd om te beslissen op aanvragen om een omgevingsvergun- 
ning in verband met windpark Karolinapolder waarbij wordt afgeweken van het bestemmings
plan (waarvan hier sprake is). Daarvoor is niet vereist dat een provinciaal inpassingsplan 
wordt vastgesteld. Het lijkt ons aan gedeputeerde staten om te bepalen of de beslissingsbe
voegdheid bij het gemeentebestuur blijft berusten.
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- Kan de gemeente in beroep tegen de vergunningverlening voor het plan van 
innogy door de provincie (Crisis- en herstelwet is van toepassing)?

Ja. De Crisis- en herstelwet sluit beroep uit ten aanzien van besluiten van de centrale over
heid. Dat is hier niet aan de orde. Het lijkt ons daarnaast goed om de mogelijkheden te bezien 
of het verzet tegen de windturbines samen met belangenorganisaties en burgers kan worden 
voortgezet met een leidende rol voor de gemeente.

Wellicht is het raadzaam om morgen, na afloop van de collegevergadering, deze kwestie te
lefonisch door te nemen? Dat kan uiteraard ook voorafgaand aan de collegevergadering.

Met vriendelijke groet,

Jamaal Mohuddy en Robin Janssen
Advocaten
AKD
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