PROVINCIE:: UTRECHT

Aan:
Mw. E. Broere
In afschrift aan:
Provinciale Staten van Utrecht

DATUM
NUMMER
UW BRIEF VAN
UW NUMMER

14-09-2021
822A948F
15-08-2021
822A0207

BIJLAGE

DOMEIN
REFERENTIE
DOORKIESNUMMER
E-MAILADRES
ONDERWERP

SLO
R.C. Buis
0652769454
Rudolf.buis@provincie-utrecht.nl
Beantwoording schriftelijke vragen ex
art. 47 RvO provincie Utrecht,
betreffende sloopregeling windmolens

Geachte mevrouw Broere,

Toelichting
In uw toelichting bij de schriftelijke vragen heeft u het volgende geschreven:
De Raad van State heeft op 28 juli 2021 ook uitspraak gedaan over het windpark 'Elzenburg - de Geer in de
gemeente Oss. De Raad van State vernietigde de omgevings- en milieuverordening, omdat het ontbrak aan een
sloopregeling na einde levensduur van het windpark. Deze verplichte sloopregeling is opgenomen in de
verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant.
In de interim omgevingsverordening provincie Utrecht is in artikel 5.4 Lid 1 onder b een soortgelijke verplichting
opgenomen namelijk: dat voorzien wordt in een opruimplicht na beëindiging van de activiteit.
Uw fractie heeft hierover de navolgende vragen:
1.

In welke gevallen zijn er door de provincie of gemeentelijke overheden (Inclusief Vijfherenlanden die
later bij de provincie Utrecht werd gevoegd) in de provincie Utrecht, na 2010 vergunningen verleend,
voor de plaatsing van windmolens met een vermogen van 3 MW of meer?
Antwoord
Na 2010 zijn alleen in Vijfheerenlanden windturbines met een vermogen van 3 MW of meer gerealiseerd
(2018, drie stuks van ieder 3 MW, gemeentelijke vergunning).

2.

Was er ook sprake van een dergelijke sloopregeling /opruimplicht voor de inwerkingtreding van de
interim omgevingsverordening in de provincie Utrecht?
Antwoord
Nee, deze opruimplicht is voor het eerst bij de Interim-Omgevingsverordening (april 2021) opgenomen.
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3.

Op welke wijze geeft u uitvoering aan de in de interim verordening opgenomen opruimplicht en ziet u toe
op de opname daarvan in de omgevings- milieuverordeningen, bestemmingsplannen en vergunningen
dat daarin wordt opgenomen dat er een opruimplicht moet zijn na beëindiging van de activiteit?
Antwoord
Voor het bevoegde gezag (provincie of gemeente) is het meest effectief om een vergunning voor een
bepaalde periode {bijvoorbeeld 20 jaar) af te geven en daarin op te nemen dat na beëindiging de
windturbines worden opgeruimd. Wij kunnen het vergunning verlenende bevoegde gezag zijn of deze rol
gemandateerd hebben aan de gemeente. Indien de gemeente het ruimtelijk plan maakt, zijn wij
betrokken bij hun ruimtelijke ontwikkelingen en adviseren gemeenten over de manier waarop zij invulling
kunnen geven aan de opruimplicht. Wij kunnen ons instrumentarium {bijvoorbeeld een aanwijzing tot
wijzigen) inzetten indien een bestemmingsplan of vergunning in strijd is met onze Verordening.

4.

In hoeveel en welke gevallen is dat wel of niet gebeurd?
Antwoord
Een dergelijk bestemmingsplan voor windparken is na april 2021 nog niet vastgesteld. Het meest
concrete voorstel voor een ruimtelijk plan is op dit moment dat voor Energielandschap Rijnenburg &
Reijerscop. In de voorbereiding daartoe heeft de gemeente Utrecht in het Uitnodigingskader Rijnenburg
en Reijerscop richting initiatiefnemers de opruimplicht opgenomen.

5.

Wat is in het algemeen het provinciale (communicatie-) beleid ten aanzien van deze provinciale
sloopregeling/opruimplicht?
Antwoord
Bij besprekingen over ruimtelijke plannen / vergunningen voor windturbines worden met gemeente en
initiatiefnemer alle provinciale bepalingen doorgenomen, zo ook deze instructieregel.

6.

Wordt er door het college erop toegezien en vastgesteld, dat er een financiële zekerheid moet bestaan
voor sloop na beëindiging van de activiteit en herstel van de oude situatie? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Nee, omdat het geen onderdeel is van de Interim Verordening. Het bevoegde gezag (provincie of
gemeente) zou dat kunnen opnemen in de vergunning bij de desbetreffende bepalingen over het
opruimen. Ook is mogelijk op te nemen dat indien de eigenaar van de energieproductie niet meer
aanspreekbaar is op de opruimplicht, de grondeigenaar verantwoordelijk wordt gehouden. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld wind op zee is op land altijd een aanwijsbare grondeigenaar. Het is daarom
ook in belang van de grondeigenaar dat een en ander goed vooraf wordt geregeld. Een andere optie is
dat een bankgarantstelling wordt gevraagd.

7.

Indien de exploitant de financiële gevolgen van sloop na beëindiging van de activiteit niet kan dragen,
wie betaalt dan de sloopkosten?
Antwoord
Afhankelijk van de bepalingen in de vergunning zou dat de grondeigenaar kunnen zijn of vanuit de
afgegeven bankgarantie.
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8.

Heeft u enig idee wat dat kan gaan kosten per windturbine en vanuit welk budget dat betaald kan
worden?
Antwoord
De kosten zijn sterk afhankelijk van onder andere het gebruikte materiaal (beton/staal), de restwaarde
en lokale omstandigheden. Indien bekend is dat er voor hen een opruimplicht geldt, kunnen
ontwikkelaars dit meenemen in het financieringsplan. De kosten kunnen ongeveer 100.000 tot 150.000
euro per turbine zijn.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
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