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Vervolgvraag Windturbines bij Houten

ln referentie aan de beantwoording van de vragen beantwoord op 24 juli, nummer 81D653DA geeft de SGP
aan
Toelichtinq:
oanL voor ¿e reactie op onze vragen. Uw antwoorden blijven echter voor onduidelijkheid zorgen. Onze vragen
waren gericht op het verkrijgen van Ouideli¡fneid. Dus daarom nog een poging. Wij hebben u g.ewezen op de
uitgangipunten in het coalít-ieakkoord en de latere uitgewisselde informatie in de Staten waarbij draagvlak altijd
een voorwaarde was. Hierbij nog een keer duidelijk onze kemvraag:

1.

Komt het college nu wel of niet met een Provinciaal lnpassingsplan als de gemeente Houten de
aanvraag afüvijst vanwege het ontbreken van draagvlak en de ontwikkelaar zich tot de provincie wendt?
a) Zo ja, waarom wel?b) Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Op grond van de Elektriciteitswet 1998 bent u, Provinciale Staten, als bevoegd gezag aangewezen om
besluiten te nemen ten aanzien van de aanpassing van het ruimtelijk plan (artikel 9e lid 1) en
Gedeputeerde Staten omtrent de daartoe benodigde besluiten (artikel 9e lid 4 en 9f lid 2), zoals een
omgevingsvergunning, voor de aanleg van windturbines met een capaciteit van ten minste 5 maar niet
meer dan 100 MW. U bent verplicht van deze bevoegdheid tot het maken van een inpassingsplan
gebruik te maken indien een gemeente weigert medewerking te verlenen aan een initiatief (artikel 9e
lid 2). Alleen ruimtelijke motieven kunnen daarbij als weigeringsgrond worden betrokken.
De locatie is opgenomen in zowel de provinciale als in de gemeentelijke structuurvisie.
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Zonder de inhoud van een aanvraag te kennen, noch de daarbij behorende definitieve nadere
ruimtelijke onderbouwing en ondezoeken, noch een eventueel gemeentelijk besluit, kunnen wij nog
geen finaal standpunt innemen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde stiaten van Utrecht,

Vooaitter,

Secretaris,
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