Samenwerkingsovereenkomst RES-gebied K

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre en gemeente Berkelland,
hierna te noemen “de colleges”;

overwegende dat:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

in het klimaatakkoord bepaald is dat regio’s samen moeten werken aan een energiestrategie,
de Regionale Energie Strategie (RES);
in de RES van regio Achterhoek staat hoeveel de Achterhoek bijdraagt aan deze nationale
opgave en met welke strategie. Elke gemeente levert hier een bijdrage aan, waarbij er met
name behoefte is aan opwek van windenergie;
uit het RES-proces het gebied, rondom de Baakse Beek, tussen Ruurlo, Groenlo en
Mariënvelde (hierna te noemen “gebied K”) komt als een gebied met voldoende ruimtelijke
potentie voor opwekking van windenergie;
het potentieel in gebied K bekrachtigd is door de raad van de gemeenten door de RES 1.0
met zoekgebied K vast te stellen;
het gebied K in het grondgebied ligt van zowel de gemeente Oost Gelre als Berkelland;
de gemeenten in 2022 bezig zijn met de herijking van het gemeentelijk ruimtelijk beleid voor
opwek van duurzame energie. Deze herijking betreft vooral het beleid voor grote
windmolens;
deze grensoverschrijdendheid om een goede samenwerking vraagt tussen de gemeenten,
mede in het belang van de inwoners van gebied K;
de colleges van beide gemeenten de wens van samenwerking hebben geconcretiseerd in
onderlinge afspraken die in deze overeenkomst zijn vastgelegd;

komen het volgende overeen:

Artikel 1

Samenwerking

1.

De colleges van beide gemeenten onderschrijven de urgentie en noodzaak om een bijdrage
te leveren aan de energietransitie. Grootschalige opwek van windenergie is daar een
onderdeel van.

2.

De colleges onderstrepen het belang van een goede samenwerking. Ze trekken samen op in
het proces om te komen tot windinitiatieven in gebied K, als ware het één overheid.

3.

Het bepaalde in deze overeenkomst doet geen afbreuk aan de uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraden met betrekking tot gemeentelijke
planologische besluiten voor windprojecten.

4.

De beleidsuitgangspunten zoals geformuleerd in het “Beleid installaties opwekking
hernieuwbare energie Oost Gelre” en de beleidsnotitie “Ruimtelijke Ordening en Duurzame
Energieopwekking in Berkelland” worden door de colleges zoveel mogelijk op elkaar
afgestemd.

Artikel 2

Rol provincie

1.

De intentie van de gemeenten en de provincie Gelderland is om als één overheid samen te
werken. Vanuit het samenwerkingsverband wordt de provincie Gelderland goed op de
hoogte gehouden en betrokken bij de te nemen stappen.

2.

De provincie (Gedeputeerde Staten) is het bevoegd gezag voor omgevingsvergunningen voor
windprojecten tussen de 5 en 100 MW. GS kunnen besluiten van deze bevoegdheid geen
gebruik te maken en deze door de gemeente te laten overnemen. Een besluit om die
bevoegdheid over te nemen, willen de gemeenten met de provincie in goed overleg en
samen nemen.

3.

Een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) komt in beeld als een gemeente het gezag niet wil
overnemen (PIP ‘in partnerschap’), of medewerking aan een windproject weigert. Dan moet,
op grond van de Elektriciteitswet, de provincie een eigen afweging maken. Dit willen we als
gemeenten voorkomen.

Artikel 3

Communicatie

1.

De colleges van beide gemeenten zorgen ervoor dat de communicatie naar gebied K zoveel
mogelijk samen wordt opgepakt, zodat er eenduidige informatie naar inwoners in het gebied
komt over het proces dat loopt.

2.

In vervolg op het beleidsproces in beide gemeenten, zorgen de colleges van beide
gemeenten ervoor dat het proces en de communicatie om te komen tot windinitiatieven in
gebied K samen wordt opgepakt.

Artikel 4

Organisatie en financiën

1.

Om te komen tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband wordt er een projectgroep
en een stuurgroep opgezet. De vormgeving van het project- en de stuurgroep zal in de eerste
maanden van 2022 vormgegeven worden.

2.

Beide gemeenten stellen ambtelijke capaciteit en financiële middelen beschikbaar voor het
proces in gebied K. Voor de specifieke expertise en capaciteit die we missen, doen we een
beroep op de RES 2.0 Financiële middelen en uitvoeringscapaciteit.

Artikel 5

Looptijd, wijziging en opzegging van deze overeenkomst

1.

Deze overeenkomst eindigt op 31 december 2024 en wordt zonder opzegging door een van
beide colleges telkens stilzwijgend telkens met een jaar verlengd.

2.

Opzegging door één van de beide colleges is niet mogelijk.

Artikel 6

Wijziging van deze overeenkomst

1.

Opzegging van deze overeenkomst is uitsluitend mogelijk na wederzijds goedvinden of na het
doorlopen van de procedure van wijziging van deze overeenkomst als genoemd onder lid 3
t/m 5 van dit artikel.

2.

Deze overeenkomst eindigt op 31 december 2024 en wordt, als er niet één van beide
colleges kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te willen beëindigen, telkens stilzwijgend
met één jaar verlengd.

3.

Indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat deze overeenkomst
behoort te worden gewijzigd, zullen beide colleges over de wijziging van deze overeenkomst
met elkaar in overleg treden.

4.

Het overleg als bedoeld in het vorige lid vindt plaats binnen een termijn van twee maanden
nadat één van de colleges de wens daartoe aan de ander schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.

5.

Indien het overleg niet binnen zes maanden tot overeenstemming heeft geleid, mag ieder
college deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden
schriftelijk opzeggen.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend op 20 januari 2022,
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre
De burgemeester,

de secretaris,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland,
De burgemeester,

de secretaris,

